
 

 

 
Nieuwsbrief februari 

Nieuwsbrief 14, 26 juni 2020 

Jarigen in Juli en Augus-
tus      JULI                                          
3 Jolanta Wisniewska  3-4-5                                           
8 Quinten van der Heijden  
6-7-8                                      
12 Noor Ajaray  3-4-5 A                                            
23 Danish Bechan  6-7-8                                         
27 Aurelia Gozlinska 1-2                                         
30 Liano Hoek  3-4-5 A 

AUGUSTUS 

1 Ceren Korkmaz 1-2 

3 Bea Barreiros Correia  6-7-

8 

3 Yasin Temur  3-4-5 B 

5 Ahmet Ayali 6-7-8 

5 Serreya Mesquita Pereira  

1-2 

7 Jyoti Bechan  6-7-8 

11 Kinan Alhasan 1-2 

12 Mira Joumaa  3-4-5 A 

13 Angelos Kozmov  1-2 

16 Noura Nuur  3-4-5 B 

17 Alyssa Perigault Monte  

6-7-8 

21 Patrick Fernandes Da 

Glória 3-4-5 A 

22 Raheem Brooks 6-7-8 

26 Amira Ajada 3-4-5 A 

29 Rayan Alhasan 6-7-8 

 

 

Belangrijk data 

8 juli: Juffen en meesterdag 

15 juli: Nacht van 8 

17 juli: Start zomervakantie 

25 juli: Schoolmusical Awards 
digital 

20 juli t/m 28 augustus: Zomer-
campus 

31 augustus: Eerste schooldag 

ZOMERCAMPUS 

 

 

 

 
 

Deze zomervakantie organiseert de gemeente Rotterdam de zomercampus. Een super 
gaaf programma voor kinderen van onze school waarbij ze 2 weken lang een ochtend of 
middag aan de slag gaan met sport, spel en andere activiteiten. Deelname is gratis en 
aanmelden kan via het formulier vanaf vandaag. Alle kinderen van groep 3 t/m 7 ontvan-
gen een aanmeldformulier van hun juf of meester.  
De aanmeldformulieren kunnen bij juf Audrey worden ingeleverd. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij juf Güler, juf Audrey of juf Maike. Of kijk op www.zomercampus010.nl  

 
Nieuwsbrief juni 



 

 

SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
Groepsindeling 
  

 
O.a. = Onderwijsassistent 

De groepsindeling van 6-7-8 A en 6-7-8 B zult u van de leerkrachten van het bovenbouwplein doorge-

stuurd krijgen. 

AFSCHEID EN NIEUWE COLLEGA’S 

Esther van Aalst heeft besloten om volgend schooljaar bij een andere school binnen ons bestuur te gaan 

werken. Wij danken haar voor haar inzet bij ons op school.                                                                                  

Shadya Martis zal volgend schooljaar met een fulltime opleiding gaan starten en kan hierdoor niet meer 

bij ons blijven werken. Ook haar bedanken wij voor haar inzet. 

Reineline Maduro zal volgend schooljaar in groep 3 bij ons komen werken. Ayse Pala zal de zwanger-

schapsverlof van Brunette Hiwat overnemen. Brunette zal eind november weer terug komen van haar 

verlof. Ayse zal na de herfstvakantie ook op de vrijdag bij ons komen werken. 

 

  MA DI WO DO VR 

1-2 Jessica Nouwens Jessica Nou-
wens 

Jessica Nou-
wens 

Jessica Nouwens Jessica Nouwens 

o.a. Ayse Pala Ayse Pala Ayse Pala Güler Dinc   

            

3 Reineline Maduro Reineline Madu-
ro 

Reineline Ma-
duro 

Reineline Maduro Reineline Maduro 

            

4-5 Karen Maarsen Karen Maarsen Karen Maar-
sen 

Karen Maarsen Karen Maarsen 

 o.a. Stagiaire Angeli-
que 

Stagiaire Angeli-
que 

 Stagiaire An-
gelique 

    

            

6-7-
8 A 

Roos Maagden-
berg 

Roos Maagden-
berg 

Roos Maag-
denberg 

Roos Maagden-
berg 

Roos Maagden-
berg 

 B Bryan de Prins Bryan de Prins Bryan de Prins Bryan de Prins Bryan de Prins 

 o.a. Carla Da Silva 
Fortes 

Carla Da Silva 
Fortes 

  Carla Da Silva 
Fortes 

Carla Da Silva 
Fortes 

            

IB     Judith Mein-
ders 

Judith Meinders Judith Meinders 

Dir Maike Verboon Maike Verboon   Maike Verboon Maike Verboon 

Con Audrey Quandus Audrey Quan-
dus 

Audrey Quan-
dus 

Audrey Quandus Audrey Quandus 

MO
B 

Güler Dinc Güler Dinc Güler Dinc    
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NIEUWS VANUIT DE GUPPIES 
 
Vanwege de maatregelen komt u al een tijdje niet in ons lokaal, maar wij willen toch d.m.v deze foto’s 

laten zien dat wij nieuwe meubels in het lokaal hebben. De peuters zijn er heel blij mee en wij ook!  

NIEUWS VANUIT HET MIDDENBOUWPLEIN 
 
Eindelijk mochten we 8 juni weer met de volledige groep draaien! 

Wat was het fijn om weer met zn allen op school te zijn en weer als groep in 1 lokaal te zijn.                               

We zijn ook gelijk weer verder gegaan waar we zijn gestopt in maart, want we maken weer optimaal 

gebruik van alle ruimtes door te werken in de blokken voor technisch lezen en rekenen. De leerlingen 

hebben dit ook super opgepakt, wij zijn erg trots op ze. 

We gaan nog even flink knallen de laatste paar weken voor de zomervakantie!!  

Juf Kim, juf Karen en juf Esther 

 

SCHOOLREIS 2019-2020 GAAT IN SEPTEMBER DOOR 
 

Gezien de versoepeling van de maatregelen gaat de schoolreis van schooljaar 

2019-2020 door op 9 september 2020. Het park en de bus zijn inmiddels ge-

boekt! Wij zijn blij dat wij met de kinderen toch nog op schoolreis kunnen. Alle 

kinderen die nu op school zitten in leerjaar 1 t/m 5 en het schoolgeld hebben 

betaald zullen mee gaan op schoolreis. Heeft u nog niet betaald, dan kunt u dit 

tot 1 juli 2020 doen. Zie hiervoor de link in uw mail als u nog niet heeft betaald. 

Heeft u geen mail gekregen, dan is het schoolgeld in orde. 

De schoolreis in schooljaar 2020-2021 zal op 2 juli 2021 plaatsvinden. 
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BERICHT UIT HET ONDERBOUWPLEIN 
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SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT AL-
LE KINDEREN OPGROEIEN TUSSEN DE 

BOEKEN 

Dat is de missie van de leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau. 

Op de Jacobusschool doen we daar uiteraard graag aan mee. Daarom hebben alle kinderen van het onderbouw-
plein afgelopen woensdag het prentenboek ‘Woeste Willem’ gekregen. 

In de klas is het boek voorgelezen. De kinderen genoten daar zo van dat ze het boek ook aan elkaar wilde voorle-
zen. Daar genieten de juffen dan weer van. 

Wist u dat... 

Voorlezen en vrij lezen zijn essentieel voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Het effect op woordenschatont-
wikkeling is onevenaarbaar: met een kwartier vrij lezen per dag leren kinderen gemiddeld 1000 woorden per 
jaar! 

Juf Jessica, juf Güler, juf Shadia 
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BERICHT UIT HET BOVENBOUWPLEIN  
Eind film  

In deze periode kan groep 8 ivm Corona geen musical houden natuurlijk, maar onze school wil natuurlijk aan onze 

groep 8 een mooie afscheid geven. Onze school dacht creatief na en kwam uiteindelijk op een conclusie dat 

groep 8 een eind film gaat houden, want we weten dat groep 8 stuk voor 

stuk talenten heeft dus vandaar dat we weten dat het goed komt. 

En als u ons wil volgen tijdens de eindfilm kan dat, u kunt ons op insta-

gram: kbs_jacobus.  

Volg ons NU.! 

Eindfeest 

Zoals u weet maakt onze school altijd een spetterende afscheidsfeest 

voor groep 8.! 

Maar zoals u weet kunnen we dit jaar niet een normale eindfeest maken 

ivm Corona maar onze school wil natuurlijk wel een leuke afscheidsfeest 

maken dus zijn we gaan brainstormen en kwamen op een idee. 

We gaan nacht van 8 doen.! Maar dat kan niet zomaar dus moeten we geduld hebben want het kan ook niet 

doorgaan maar onze school gaat ervoor en we zijn blij dat groep 8 dat waardeert en natuurlijk houden we ou-

ders/verzorgers op de hoogte. 

Ouder bedankmiddag 

Ouders moeten ook een waardering krijgen en op onze school staan 

de ouders hoog en zij waren 25/6 op een donderdag aan de beurt. 

Wij als school hadden slingers geregeld dat ze zich gelijk welkom 

voelden en we hadden voor elke ouder een diploma geregeld want 

kinderen kunnen diploma’s krijgen maar ouders ook want zij doen 

ook veel werk en dan verdienen ze natuurlijk ook een diploma en 

dat heeft ieder ouder gekregen en natuurlijk bloemen want iets ex-

tra’s waarom niet. 

vriendelijke groet, 

Bishar Baruud Jama 

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!  


