
 

 

 
Nieuwsbrief februari 

Nieuwsbrief 13, 29 mei 2020 

Jarigen in Juni 

4 Shae Gijsbertha 6-7-8 

6 Tomás Barreiros Correia 6

-7-8 

13 Layan Hourani 3-4-5 B 

17 Jay Chacuto 6-7-8 

18 Nikola Michalak 6-7-8 

25 Melody Scheepsma 3-4-5 

B 

29 Jahlya Windzak 6-7-8 

 

 

Belangrijk data 

1 juni: 2e Pinksterdag 

8 juni: Start afname Cito toet-
sen 

21 juni: Vaderdag 

29 juni: Porfolio mee 

SCHOOL OP 8 JUNI WEER OPEN 

 

 

 

 
 

Wij zullen vanaf 8 juni weer volledig open gaan. Het plan wordt vandaag gemaakt en be-
sproken met de MR. Wanneer het plan is goedgekeurd zullen wij dit volgende week met 
u delen. Onderstaande, zoals eerder met u gedeeld, zal van kracht blijven. 
 
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is 
daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte 
van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Onderwijspersoneel moeten onderling wel 
afstand houden. De kinderen dienen een afstand van 1,5 meter tot elke personeelslid te 
bewaren op school. Wij verzoeken u dit thuis nadrukkelijk met uw kind te bespreken.  
 
De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, niezen en hoesten in de 
ellenboog, de kinderen worden bij het hek van het schoolplein door de ouder afgezet, 
geen ouder de school in en met milde verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, 
licht hoesten, licht verhoging) blijf het kind thuis, blijft van kracht.   
 
U zet uw kind af bij het hek van het schoolplein. Let erop dat u afstand houdt van de an-
dere ouders bij het hek. 

 
Nieuwsbrief mei 

KLASBORD 

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben dan kunt u dit alsnog doen via de app ‘Klasbord’ 

in de Appstore en aan te melden met de volgende codes: 

Het Onderbouwleerplein (leerjaren 1-2): QBQ-34S 

Het Middenbouwleerplein (leerjaren 3-4-5): M68-FU6 

Het Bovenbouwleerplein (leerjaren 6-7-8): 64N-A4U 

 

 



 

 

SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
Wij zijn al druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar. Hieronder al enkele informatie-
ve zaken, die met de MR zijn besproken. 
 
SCHOOLTIJDEN 
Groep 1-2  Maandag 8.30 tot 15.00           Groep 3-4-5-6-7-8  Maandag 8.30 tot 15.00 
  Dinsdag 8.30 tot 15.00    Dinsdag 8.30 tot 15.00 
  Woensdag 8.30 tot 12.30    Woensdag 8.30 tot 12.30 
  Donderdag 8.30 tot 15.00    Donderdag 8.30 tot 15.00 
  Vrijdag 8.30 tot 12.30    Vrijdag 8.30 tot 15.00 
    
Alle kinderen hadden de afgelopen jaren LTU lessen. Voor groep 1-2 komen deze het aankomende jaar 
te vervallen. Hierdoor maken de kinderen uit groep 1-2 teveel uur bij de leerkracht. Om dit te compen-
seren zullen zij op vrijdagmiddag vrij zijn. 
 
VAKMANSTAD 
Vakmanstad verzorgt, vanaf volgend schooljaar onze leertijd uitbreiding, wekelijks twee leerlijnen aan 

zowel de middenbouw (gr 3-4-5) als de bovenbouw (gr 6-7-8). Door het gehele jaar heen, in blokken 

tussen de vakanties (5 blokken), krijgen de leerlingen 4 leerlijnen van Vakmanstad, namelijk GROEN, 

BUDO, GEZOND en TECHNIEK. De pleinen worden opgedeeld in kleinere groepen.  

 
In de leerlijn Techniek leren kinderen hoe dingen in elkaar zitten en hoe ze deze zelf kunnen maken. De 
kinderen leren over krachten en stroom, over spullen die ze elke dag om zich heen zien en ze leren pro-
grammeren. Met vallen en opstaan ontwikkelen de kinderen tijdens de technieklessen allerlei vaardig-
heden waar de 21e eeuw om vraagt. Naast vaktechnische skills staan ook het ontwikkelen van ICT en 
communicatieve skills centraal. ICT-geletterdheid en mediawijsheid geven de kinderen een beter beeld 
van de rol die computers en ICT in het dagelijks leven spelen.  
 
Ongegeneerd wroeten in de aarde. In de leerlijn Groen kan het en mag het. Hierin leren kinderen hoe 
ze voor de natuur en de leefwereld om zich heen kunnen zorgen. De kinderen leren om zelf planten te 
laten groeien en groenten te telen. Dat doen ze in de klas of in een tuin. Door het werken in de tuin 
ontwikkelen kinderen hun vaardigheden om te zorgen. Ze zien waar hun eten vandaan komt en be-
seffen dat er anderen bij de productie van voedsel zijn. Ze leren met aandacht natuurlijke processen te 
observeren. Ook lessen over het milieu geeft kinderen nieuwe inzichten. Zo wordt duurzaamheid spe-
lenderwijs een onderdeel van hun handelen. 
 
Incasseren en uitdelen, net als het leven. In de leerlijn Budo leren kinderen judo of aikido. Dit zijn rela-
tionele verdedigingssporten, wat betekent dat kinderen de kracht van de ander in hun voordeel gebrui-
ken. Zo zorgen ze dat er gebeurt wat zij willen. Vallen leren ze door hun tegenstander te vertrouwen. 
Want hun tegenstander is het grootste deel van de tijd ook hun partner om mee te sparren. Kinderen 
werken dankzij de leerlijn Judo aan een mindset waarin respect, discipline en zelfbeheersing kunnen 
overheersen. Daardoor leren ze elkaar op een andere manier kennen. Ze voelen zich sterker, kunnen 
meer aan en leren denken in oplossingen in plaats van in problemen.  
 
De leerlijn Gezond bevat alle ingrediënten voor een aantal verrassende en verrukkelijke lessen waarin 
geëxperimenteerd kan worden. De kinderen krijgen les in een echte keuken en leren allerlei soorten 
gezonde (eenvoudige) maaltijden te bereiden. Van het uitkiezen en snijden van groente en andere in-
grediënten tot het opdienen en uiteindelijk het zelf eten van de gerechten. Voedingsstoffen, de werking 
ervan en gezonde keuzes zijn natuurlijk ook onderdeel van het programma. Zo leren ze over beroepen 
als bakker, kok en ober en ontdekken ze nieuwe smaken en gezonde eetgewoonten. Zelfs EHBO komt 
aan bod, want ook in de keuken gebeuren wel eens ongelukjes.  
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SCHOOLJAAR 2020-2021 

NAT BEWEGINGSONDERWIJS/ SCHOOLZWEMMEN 

Volgend schooljaar zullen de kinderen uit groep 3-4-5 gaan zwemmen in het zwembad van 

Hoogvliet. Dit zal voor 1 jaar een pilot zijn. Wij 

vinden het erg belangrijk dat onze kinderen vaar-

dig worden in het water en hierdoor zichzelf kun-

nen redden wanneer zij in het water vallen. Dit is 

de reden dat wij groep 3 mee laten doen aan het 

nat bewegingsonderwijs.  

 

VAKANTIEROOSTER 

Studiedag 9-10-20 

Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20 

Studiedag 18-11-20 

Kerstvakantie 21-12-20 t/m 01-01-21 

Voorjaarsvakantie 19-02-21 t/m 26-02-21 

Studiedag 17-03-21 

Goede vrijdag/Pasen 02-04-21 t/m 05-04-21 

Studiedag 26-04-21 

Koningsdag 27-04-21 

Meivakantie 03-05-21 t/m 14-05-21 

Pinksteren 24-05-21 

Zomervakantie 16-07-21 t/m 27-08-21 

 

AFSCHEID GROEP 8 

Het afscheid van de Jacobusschool voor onze groep 8 kinderen wordt dit jaar anders dan dat u en 

wij gewend zijn. Natuurlijk laten wij het afscheid van de basisschool voor onze schoolverlaters niet 

zomaar voorbij gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang. U leest hier meer over in het stukje 

‘Nieuws van het bovenbouw-

plein’.  



 

 

BERICHT UIT HET ONDERBOUWPLEIN 
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Weer terug op school... 
We werken over rupsen en vlinders.  
Het boek ‘Rupsje nooitgenoeg’ van Eric Carl past daar heel goed bij. 
Het verhaal is visueel gemaakt door de platen op een prikbord te hangen. Daarbij de 
woorden die we leren dit thema en rupsen erbij om het verhaal na te spelen. 
De kinderen gaan aan de slag en ontdekken van alles... 
- Ze vertellen het verhaal na  
- Ze kennen de volgorde van het verhaal 
- Ze leren de dagen van de week 
- Ze leren tellen tot 5 en zien het getalsymbool 1 t/m 5 op het bord 
- Ze leren woorden als dag/nacht, cyclus, cocon, genoeg, veel, meer, dik, dun, klein, 
groot. 
 
Kortom een heleboel te ontdekken en te leren. Zoals je kunt zien met veel plezier 
 

Juf Jessica, juf Güler, juf Shadia 

 

 

 

 

 

 

BERICHT UIT HET MIDDENBOUWPLEIN 
 
Het middenbouwplein is na de lange periode van thuis leren en thuiswerken 

met goed getroffen maatregelingen van start gegaan. Het was natuurlijk wel 

even wennen op school maar we waren natuurlijk blij elkaar weer te zien!  

We hebben ervaren dat we snel en goed konden omgaan met de nieuwe 

maatregelingen en dat iedereen voldoende vertrouwen heeft in aankomende 

tijd. De combinatie thuiswerken en naar school gaan wordt wederom door 

zowel  de kinderen als de ouders heel goed opgepakt!  

 

De sfeer in onze beide leerjaren is dan ook heel goed en we hebben daardoor 

ook goed onze gevoelens en gedachten kunnen uiten over deze Corona-

tijd.  

Iedereen was gemotiveerd om weer te leren en te werken. Natuurlijk is 

het vroege opstaan en het aan je tafeltje zitten echt wel weer even wen-

nen, maar we gaan soms wel even extra naar buiten om te bewegend te 

leren.   

 
Juf Esther, juf Kim & juf Karen 

x-apple-data-detectors://embedded-result/408
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BERICHT UIT HET BOVENBOUWPLEIN  
Thuisonderwijs: Ouders bedankt! 
De periode van thuisonderwijs is bijna voorbij. Wij van het bovenbouw team kijken hier tevre-
den op terug en beseffen ons dat dit mede dankzij jullie, onze ouders, komt. Hiervoor willen 
wij jullie nogmaals bedanken! 
 
Cito's 6/7/8.  
Na 8 juni start de Cito periode. Groep 6 en 7 zullen de reguliere Cito eindtoets (E6 en E7) wor-
den afgenomen.  
De kinderen van groep 8 hebben dit schooljaar hard gewerkt zichzelf te kunnen bewijzen op 
de Centrale Eindtoets. Zoals u weet kon deze dit jaar niet doorgaan. Wij willen ieder kind de 
kans geven om zich te bewijzen. Daarom hebben we besloten om ook met onze groep 8 een 
Cito te maken. Deze Cito zal het Eindadvies niet veranderen, maar maakt het voor het kind en 
voor u wel inzichtelijk welke groei er is gemaakt.  
 
Voorlopig eindadvies groep 7. 
Net zoals de Centrale Eindtoets, kon ook de Entreetoets van groep 7 niet in april plaatsvinden. 
Het afnamemoment van de Entreetoets is verplaatst naar september. Zodra de resultaten 
hiervan binnen zijn, zal er een Voorlopig eindadvies vanuit de school gegeven worden aan de 
kinderen van de huidige groep 7.  Wij verwachten dat dit in oktober zal gebeuren.  
 
Voor leerlingen met een LWOO/PRO indicatie zal er eerder een voorlopig eindadvies gegeven 
worden. Hierover ontvangt u later meer informatie.  
 
Afscheid groep 8.  
De laatste fase van het schooljaar is begonnen. Normaal stond deze voor groep 8 in het teken 
van het voorbereiden van een afscheidsmusical en het afscheid nemen. Helaas mogen wij dit 
jaar geen musical opvoeren of een afscheidsfeest organiseren met ouders. In het bovenbouw-
team zijn we druk bezig met het voorbereiden van een waardig afscheid in Jacobus-style. Ook 
de School Musical Award kent dit jaar een andere vormgeving. Later ontvangt u hier meer in-
formatie over.  
 

 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

Bankrekening: NL21 INGB 0654 0845 13 

Be safe,  
stay safe!  


