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Jarigen in September                                       
1 Omar Kopra (2011)             
5 Benjahmin Luxenburg 
(2015)                                       
6 Jaki Geertruida (2009)    
14 Sophie Pengel (2012)    
20 Shari van der Linden 
(2012)                                   
27 Deante Graav (2012)  
 

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 

23 September: schoolfotograaf 

24 September: MR 

28 September: ontvangst be-
taalverzoek schoolgeld 

30 September : Start Kinder-
boekenweek 

 

CORONA

 
 

 

 

 
 

Het Corona virus houdt ons nog even bezig.  
 
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. 
 
Bent u tijdens de vakantie in een oranje of rood gebied geweest? Dan moet u als ouder 
10 dagen in quarantaine. Uw kind hoeft niet in quarantaine. Spreek met familie en/of 
buren af om uw kind naar school te brengen, mocht dit nodig zijn. 
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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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PORTFOLIO’S 
 
Eind van het schooljaar zijn de portfolio’s mee naar huis gegeven. Graag zien wij de portfolio’s weer terug op 

school. 

 

SCHOOLZAKEN 
 
U krijgt vanaf dit schooljaar geen papieren jaarkalender meer. Deze informatie kunt u 

allemaal in onze schoolapp vinden.  

Ook de vakantie– en studiedagen vindt u in deze app. 

Wij zullen Klasbord niet meer gaan gebruiken, maar overstappen op onze eigen 

schoolapp.  

 

VAKMANSTAD 

Tot aan de herfstvakantie zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 die naar Vakmanstad 

gaan wekelijks judo en groen lessen krijgen. Alle kinderen krijgen een judopak van 

school. Deze pakken blijven op school en zullen ook op school worden gewassen. Hier-

voor zijn wij op zoek naar hulpouders. Wilt u ons hiermee helpen, dan kunt u Güler be-

naderen.  

 

 

 

 

 

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!  


