
 

 

 
Nieuwsbrief februari 

Extra nieuwsbrief 16, 4 september 2020 

 

 

Belangrijk data 

31 Augustus: Eerste schooldag 

9 September: Zwemmen groep 
3-4-5 

16 September: Schoolreis 
groep 1 t/m 5 

18 September: portfolio’s mee 
naar huis 

In de week van 21 September: 
Portfolio gesprekken 

24 September: MR 

28 September: ontvangst be-
taalverzoek schoolgeld 

30 September : Start Kinder-
boekenweek 

 

SCHOOLTIJDEN

 
 

DOWNLOAD ONZE SCHOOLAPP!!  

ZIE VOLGENDE BLADZIJDE. 

Herhaling uit de nieuwsbrief van mei 2020: 
 
 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 aan-
komende jaar te vervallen. Hierdoor maken de kinderen uit groep 1-2 teveel uur bij de 
leerkracht. Om dit te compenseren zullen zij op vrijdagmiddag vrij zijn. 
 

PORTFOLIOGESPREKKEN 
 
In de week van 21 september staan de portfoliogesprekken gepland. Deze gesprekken 
zullen online plaatsvinden. Via de schoolapp kunt u zich inschrijven op een voor u ge-
schikt tijdsstip. De leerkracht zal u informeren wanneer u zich kunt inschrijven. 
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SCHOOLAPP 
 
Vanaf heden hebben wij onze eigen school app! Hiermee 
houden we u op de hoogte van alle communicatie vanuit de 
school naar de ouders. Deze app omvat onder andere een 
digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie, klassenboek 
en nog veel meer. Wij nodigen u uit om snel een kijkje te ne-
men! 

Wat moet u hiervoor doen? 

Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basis-
school App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store 
(Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga 
verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam ‘Jacobus. Op 
deze wijze installeert u onze school app op uw telefoon. 

Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te ma-
ken. U klikt hiervoor op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult 
u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het 
BSN nummer en de geboortedatum van uw kind in. Hierdoor 
koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere 
kinderen koppelen aan uw account. 

Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. 
Controleer uw spambox wanneer u de mail niet kan vinden. 
Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen. U heeft nu toegang 
tot alle buttons in de app (zonder inlog heeft u beperkte toegang). 
Ook zijn er een aantal buttons gefilterd op klas gerelateerde infor-
matie. Zo ziet u alleen de klassenpagina’s en fotoalbums van de 
groepen waar u een kind (of kinderen) in heeft zitten. 

Waarom hebben we voor een app gekozen? 

Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de 
informatie van onze school. Met een app bent u in staat om zeer 
eenvoudig de info tot u te nemen, op een moment dat het u schikt. Wij zullen deze app als eerste com-
municatievorm gaan gebruiken. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de app altijd de meest recente en 
juiste informatie bevat.  

Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen 
bereiken met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor 
aan te laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we pushberichten niet onnodig 
vaak zullen gebruiken. Ook vind u vanaf heden de klasbordpagina in de Jacobus App. De klas-
bord app zullen wij dan ook niet langer gebruiken. 

Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw kind(eren) 
is goed beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas heb-
ben zitten. Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet op 
de foto mag! 
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HOOFDLUIS 
 
Na elke vakantie worden de kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. As maandag zullen er 2 ouders van 

de OC de hoofdluis controle uitvoeren. Natuurlijk houden wij als volwassenen die RIVM richtlijnen in acht. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

De datum van de schoolfotograaf is gewijzigd. De schoolfotograaf zal op woensdag 7 oktober komen. 

 

NAT BEWEGINGSONDERWIJS/ SCHOOLZWEMMEN 
Herhaling uit nieuwsbrief van mei 2020: 

Dit 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 vaardig worden in het water en hierdoor zich-

zelf kunnen redden wanneer zij in het water vallen. Dit is de reden dat wij groep 3 mee laten doen aan het nat 

bewegingsonderwijs.  

Woensdag 9 september zullen de kinderen voor het eerst gaan zwemmen. De zwemlessen zou om de week.  

 

 

 

 

 

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!  


