
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiekalender 2020-2021 

 
Katholieke basisschool Jacobus 
Hesselingstraat 5, 3291 BC Hoogvliet 

Tel: 010-2950095  

Directie@kbsjacobus.nl 

www.kbsjacobus.nl / www.facebook.nl/kbsjacobus  
 

 

 

 

 

 

Jacobusschool 

http://www.kbsjacobus.nl/
http://www.facebook.nl/kbsjacobus


 

 

OUDERCOMMISSIE 

De oudercommissie  heeft als doel om in goede samenspraak met het schoolteam diverse activiteiten te organiseren. De 
oudercommissie bestaat uit ongeveer 6 ouders die ongeveer 1 maal per 6 weken bijeen komt. Namens de school is er ook altijd 
een vertegenwoordiger aanwezig, meestal de directeur. De oudercommissie draagt ook in samenspraak met de directie 
verantwoording voor het innen van het schoolgeld. 

In de oudercommissie zitten : Mariska Bechan Kanhai, Joyce Riedewald, Angelique Susanna,  Seval Ayali, Philo Luxenburg en Guler 
Dinc (medewerker ouderbetrokkenheid). 

  

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Oudergeleding:  Anil Bechan en Hamid Ajaray  

Personeelsgeleding: Jessica Nouwens en Bryan de Prins 

   

DE MR 
De Medezeggenschap Raad houdt zich bezig met het beleid in en rond de school. Zij kan dit beleid ter discussie stellen, zowel bij 

de directie als bij het schoolbestuur. Daarnaast kan de MR de directie en het schoolbestuur in voorkomende gevallen adviseren. 

De MR is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leraren. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar 

gekozen. De directie is als vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen. 

  

MEDEWERKER OUDERBETROKKENHEID  

In overleg met de directie is de medewerker ouderbetrokkenheid verantwoordelijk voor het organiseren van een gevarieerd 
aanbod van workshops en cursussen, koffie- en thema-ochtenden. Zij begeleidt ouders van leerjaar 1, 2 en 3 in het bekend maken 
met de werkwijze in deze groepen. Zij stimuleert ouderbetrokkenheid en adviseert ouders in de omgang met leerkrachten. Ook 
nieuwe ouders worden door Güler begeleid. Dagelijks is er in de ouderkamer een koffie-inloop waar u van 8:30u-9:00u elkaar kunt 
leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen. Het is mogelijk om inhoudelijk of juist creatief bezig te zijn. In 
nieuwsbrieven en aparte uitnodigingen wordt u over data van bijeenkomsten geïnformeerd. 

  

ONZE VISIE 

lk kind op de Jacobusschool komt tot zijn recht als het onderwijs leuk,  

rijk en tot de verbeelding spreekt. Het kind leert het meest in een veilige, ruimtelijke 
omgeving waar al hun zintuigen worden geprikkeld.  

Hierbij vinden wij 5 kernwaarden belangrijk. Dit kan een leerling als hij groep 8 verlaat.  
 

DE NIEUWSBRIEF 

Ongeveer één keer per maand krijgen de ouders een nieuwsbrief met daarin informatie 

over het wel en wee van de school. De nieuwsbrieven vindt u ook terug op onze 

website. De nieuwsbrieven versturen wij via de schoolapp.  
 

VERLENGDE LEERTIJD 

Onze school is een school met verlengde leertijd. Dit houdt in dat de lestijden per 
week met in totaal 4 uur worden verlengd. De extra tijd wordt besteed aan: spelling, 
begrijpend lezen, technisch lezen, studievaardigheden  en rekenen. Daarnaast is 
ruimte voor talentontwikkeling. 

  

SCHOOLTIJDEN 

Groep 1 -2:  

Maandag, dinsdag en donderdag: 08:30—15:00 uur 

Woensdag en vrijdag: 08:30—12:00 uur 

 

Groep 3 t/m 8: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30—15:00 uur 

Woensdag: 08:30—12:30 uur 

 

 

 

 



 

  

  

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 

Studiedag/lesvrij                09-10-20 

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

Studiedag/ lesvrij               18-11-20 

Sinterklaas (de middag vrij) 04-12-20  

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

De middag lesvrij (12.30u)  01-02-21 

Voorjaarsvakantie  22-02-21 t/m 26-02-21 

Studiedag/lesvrij                17-03-21 

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

Koningsdag   27-04-2021 

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

Studiedag/lesvrij                26-04-21 

Pinksteren   24-05-21 

De middag lesvrij (12.30u)  16-06-21 

Zomervakantie   19-07-21 t/m 27-08-21 

  

LEKKERFIT/GYM  

Gymrooster                                             1/2/ 3 4/5 6/7/ 8 A 6/7/ 8 B 

Maandag 

Meester Geoffrey’ 

 

 

- 

 

- 

In de ochtend.   

- 

08.30u. In de 
gymzaal. Uw kind 
daar brengen. 

Dinsdag 

Meester Geoffrey 

 

- 

In de middag. Uw 
kind ophalen bij de 
gymzaal om 15.00u.  

 

- 

In de middag.  

- 

Woensdag 

Meester Geoffrey 

08.30u. In de 
gymzaal. Uw kind 
daar brengen. 

 

- 

 

- 

In de ochtend. 

  

In de ochtend. 

Donderdag 

Meester Geoffrey 

 

- 

 

- 

 

- 

In de ochtend. 

 

 

- 

Vrijdag 

Juf Kim Janssen 

Gym in de speelzaal.  In de ochtend. In de middag. Uw 
kind ophalen bij 
de gymzaal om 
15.00u.  

 

- 

In de middag. 

 

 

ZWEMLESSEN: 

Dit jaar zal voor het eerst leerjaar 3 meezwemmen met leerjaar 4-5. De zwemlessen zullen om de week op de woensdag om 
11.00u plaatsvinden en duurt tot 12.00u. . De kinderen worden begeleidt door de leerkracht en mogelijk een hulpouder.  

 

LEERPLICHT 

 Een 4-jarige leerling: Mag naar school en is nog niet leerplichtig. 

   Verzuim moet wel altijd worden doorgegeven en wordt bijgehouden. 

 Een 5-jarige leerling: Is leerplichtig en moet naar school.  

Om te voorkomen dat een 4 of 5-jarig kind te zwaar wordt belast, is er een bijzondere verlofregeling 
getroffen. Ouders mogen een 4 of 5-jarig kind ten hoogste 5 uur per week thuis houden. Dit alleen in 
overleg met de schoolleiding. Deze uren mogen niet gespaard worden. 

 



 

 Vanaf het 6e jaar:  Is er een volledige leerplicht. 

De schoolleiding is bij wet verplicht administratie bij te houden van het schoolverzuim. 

  

Wij onderscheiden: 

Geoorloofd verzuim: Dit is verzuim, waarbij de ouders vooraf toestemming van de school hebben gekregen bijvoorbeeld bij 
ziekte, familieomstandigheden, bezoek arts, speciaal feest etc. Bij ziekte wordt de school voor 08.30 
uur hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. 

  

Ongeoorloofd verzuim: Dit is verzuim, waarvoor geen toestemming is gegeven, of verzuim waarvan de school niet op de 
hoogte is gebracht.  Te laat komen valt ook onder ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim moet 
gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. De officier van justitie en de rechter kunnen in zo’n situatie 
optreden. 

  

VERLENGING SCHOOLVAKANTIE IS NIET TOEGESTAAN (= ONGEOORLOOFD VERZUIM) 

Formulieren voor extra verlof zijn te verkrijgen bij de directie. Verzoeken om extra verlof moeten 8 weken tevoren worden 
ingediend. Indien nodig moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat u niet in de vastgestelde 
schoolvakanties op vakantie kunt gaan. 

 (Zie voor meer informatie: de Schoolgids.) 

 

JACOBUSSCHOOL     DE GUPPIES  

Hesselingstraat 5      Voor- en naschoolse opvang Peuterspeelzaal Tel: 010-4430033 

3192 BC Hoogvliet     Tel: 010-4430033  

Tel: 010-2950095     Website: www.kinderdam.nl  / klantadvies@kinderdam.nl 

Email: directie@kbsjacobus.nl  

Website: www.kbsjacobus.nl     CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 

        Klaasje Zevensterstraat 374-376 

HET SCHOOLBESTUUR     3193 TW Hoogvliet 

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs  Tel: 010-2010110 

 Stationssingel 80 (bezoekadres)    

 Postbus 4250     PPO (Passend Onderwijs Rotterdam) 

 3006 AG Rotterdam    Postbus 52250 

 Tel: 010-4537500    3007 LG Rotterdam 

       info@pporotterdam.nl/ www.pporotterdam.nl 

  

Klachtencommissie RVKO         Klachtencommissie LANDELIJK            

 Postbus 4250     Stichting GCBO 

 3006 AG Rotterdam    Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 

        Telefoonnr: 070-3861697/ info@gcbo.nl 

RIJKSINSPECTEUR      

Inspectie van het onderwijs     

Website: www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs Tel: 1400 

Klachten over seksuele intimidatie. seksueel misbruik. ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteur zie 
www.onderwijsinspectie.nl  

  
 

GELDZAKEN 

Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen (sinterklaasfeest, Kerstmis, schoolreis, Pasen etc.) wordt er jaarlijks aan de 
ouders een bijdrage gevraagd. De hoogte van die bijdrage wordt vastgesteld in overleg met de MR en de oudercommissie.  

Schoolgeld: Per kind € 47,50 

Voor kinderen die na 1 januari worden ingeschreven, betaalt u € 30,- 

Op 10 september krijgt u van ons via de mail een betaalverzoek van €47,50 betreft het schoolgeld. Hiervoor gebruiken wij het 
betalingssysteem WIS Collect.   

 

 

 

 

mailto:directie@jacobusschoolhoogvliet.nl
http://www.jacobusschoolhoogvliet.nl/
mailto:info@pporotterdam.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 

 

Schoolfotograaf 

Van ieder kind wordt een portretfoto gemaakt. Hiervan krijgen de ouders ook verkleinde afdrukken en een serie pasfoto’s. Ook 
wordt van iedere groep een groepsfoto gemaakt. Afname van het pakket is volledig vrijblijvend.  

 

Portfoliogesprekken 

U en uw zoon of dochter wordt na ongeveer op school uitgenodigd om over uw kind te praten. Tijdens deze gesprekken worden 

wederzijdse verwachtingen uitgesproken en stellen we samen met het kind leerdoelen op. Er worden per jaar 3 

portfoliogesprekken met u en uw zoon of dochter gevoerd. Zo weet u precies waar uw kind mee bezig is gedurende het 

schooljaar. 

 

  

 

 

   augustus 2020 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

     1 2 

   

 

 

 

    

3 4 5 6 7 8 9 

       

10 11 12 13 14 15 16 

       

17 18 19 20 21 22 23 

       

24 25 26 27 28 29 30 

       



 

 

 

Op tijd komen 
Laatkomers storen de les en missen instructie van de leerkracht. Voor het kind zelf is het  

ook niet prettig. Om 8:20u gaat de eerste bel en om 8:30u moet iedereen in de klas zijn.  

Laatkomers krijgen een brief en na meerdere keren volgt er een gesprek.  Bij ongeoorloofd verzuim  

van 16 uur in 4 weken moeten wij leerplicht inschakelen. Wanneer uw kind een geldige reden heeft  

of niet kan komen, bel dan voor 8:30u naar school om dit door te geven. Geef bezoek aan 

 bijvoorbeeld de dokter of tandarts tijdig aan de leerkracht door. 

  

 

 

   september  2020 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

31 1 2 3 4 5 6 

1e schooldag   

 

 

 

 

08.30-09.00 

Koffiemoment 
voor 
ouders/directie  

    

7 8 9 10 11 12 13 

  Eerste keer 
zwemles  

lj. 3-4-5 

Ontvangst betaal 
verzoek 
schoolgeld (via 
de mail) 

   

14 15 16 17 18 19 20 

Divalifeest  Schoolreis 

leerjaar 1t/m6 
 Portfolio’s mee 

naar huis.  
  

21 22 23 24 25 26 27 

Portfolio- 

gesprek 1 ( de 
hele week) 

 Zwemles 

lj. 3-4-5 

 

Schoolfotograaf 

MR 
vergadering 

Nieuwsbrief 

& 
Rekenspelletjes 
met ouders 

  

28 29 30     

  Start kinder-
boekenweek 

    

Kernwaarde 2: betrokkenheid 

Kernwaarde 3: plezier 

Kernwaarde 5: Veiligheid 



 

 

 

 

Kinderboekenweek 
Ieder jaar in oktober wordt de Kinderboekenweek gehouden.  

Ook op school wordt hier de nodige aandacht aan besteed.  

De activiteiten zijn er vooral op gericht om de belangstelling voor lezen te vergroten  

en het lezen van kinderboeken te bevorderen. Lezen is leuk.  

Het thema van dit jaar is : En toen? 

 

 

 

 

 

   oktober 2020 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

   1 2 3 4 

   

 

 

 

    

5 6 7 8 9 10 11 

  Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

Afsluiting 
kinderboeken-
week  

Studiedag/ 
lesvrije dag 

  

12 13 14 15 16 17 18 

  

 
Komt u ook 
kijken? 

08.30-09.00 

Koffiemoment 
voor 
ouders/directie 
 

Leerlingarena   

19 20 21 22 23 24 25 

       

26 27 28 29 30 31 1 

    Nieuwsbrief 

& 
Rekenspelletjes 
met ouders 

  

Kernwaarde 5: Veiligheid 

Herfstvakantie 



 

 

 

 

Schoolzwemmen voor leerjaar 3-4-5. 
De zwemlessen worden verzorgd in het zwembad aan de Middenbaan–Zuid 400 in Hoogvliet. Telefoon: 010-2961177. De 
kinderen gaan daar met de bus naar toe. De doelstelling van het schoolzwemmen is het aanleren van de basis zwemvaardigheid.  
De kans dat ze een diploma met alleen schoolzwemmen behalen is klein. Wanneer u zelf ook naar zwemles gaat met uw kind, zult 
u merken dat het behalen van diploma’s sneller gaat. Aan het begin van het schooljaar krijgen kinderen een formulier mee, 
waarop u verklaart akkoord te gaan met deelname van uw kind aan het schoolzwemmen. Kinderen die niet mee zwemmen 
hebben hiervoor een medische verklaring nodig. Als kinderen incidenteel niet mee kunnen zwemmen moeten zij een door u 
geschreven briefje meenemen of u belt even naar school.  

 

 

 

 

 

 

   november 2020 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

2 3 4 5 6 7 8 

  Nationaal 
schoolontbijt 

 

Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

 

MR 
vergadering 

   

9 10 11 12 13 14 15 

  Basketbal-
toernooi 
Leerjaar 7-8 

    

16 17 18 19 20 21 22 

  Studiedag/ 

Lesvrije dag 

 

Geen zwemles 

Ouderarena    

23 24 25 26 27 28 29 

    

08.30-09.00 

Koffiemoment 
voor 
ouders/directie 

Nieuwsbrief, 
Reken-spelletjes 
met ouders. 

 

Portfolio’s mee 

naar huis.  

  

30       

       



 

 

 

Sinterklaasfeest 
Sinterklaas brengt een officieel bezoek aan alle groepen en heeft voor de kinderen een cadeautje  

bij zich. Daarnaast houden de leerlingen van het bovenbouwplein 6 t/m 8 een surprisemoment in  

hun basisgroep.  

  

Kerstfeest 
De viering van het kerstfeest begint eigenlijk al op de eerste zondag van de Advent. De kinderen 

kunnen zich opgeven voor het Kerstkoor of voor een rol in onze Kerstmusical. Tijdens de viering wordt  

er aandacht besteed aan het kerstverhaal. In de laatste week voor de kerstvakantie vindt op school het jaarlijkse kerstdiner plaats. 
Het is altijd een zeer sfeervol gebeuren en kan zeker één van de hoogtepunten van het schooljaar genoemd worden.  

   

 

 

 

   december 2020 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

 1 2 3 4 5 6 

  Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

 

 

 Viering 
Sinterklaas 

’s middags vrij  

  

7 8 9 10 11 12 13 

   MR 
vergadering 

   

14 15 16 17 18 19 20 

  Kerstviering 

 

Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

Kerstdiner  Nieuwsbrief    

21 22 23 24 25 26 27 

    1e kerstdag 2e kerstdag  

28 29 30 31    

   Oudejaarsdag    

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 



 

 

 

 

 

Het Portfolio 
Alle kinderen werken met een portfolio op school. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden. Het portfolio gaat 5x 
per schooljaar mee naar huis.  

  

Bij 3x gaat u met hun kind in gesprek met de leerkracht. De andere 2x is voor uzelf om de ontwikkeling van uw kind te volgen. 

Van te voren worden de portfolio alvast meegegeven, zodat de kinderen en u als ouder zich kunnen voorbereiden op het gesprek. 
Na het gesprek blijft het  portfolio weer op school.  

Is er meer tijd nodig, of u wilt een vervolggesprek zonder uw kind, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Ons portfolio is 
een meegroeiportfolio voor de gehele basisschoolperiode. Bij verlies wordt een vergoeding van € 3,- gevraagd om een nieuwe aan 
te schaffen. 

 

 

 

 

   januari 2021 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

    1 2 3 

   

 

 

 

 nieuwjaarsdag   

4 5 6 7 8 9 10 

Weer naar 
school.  

 Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

  

08.30-09.00 

Koffiemoment 
voor 
ouders/directie 

   

11 12 13 14 15 16 17 

    

 

Start Cito 
afname 

   

18 19 20 21 22 23 24 

  Nationaal 
voorleesontbijt 
peuters/kleuters 

Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

Volleytoernooi 
Leerjaar 7-8 

    

25 26 27 28 29 30 31 

   

Freerunning 
Leerjaar 5-8 

MR 
vergadering 

Einde Cito, 

Nieuwsbrief 

& Reken- 

Spelletjes. 

  

Kerstvakantie 



 

 

 

 

Gezonde keuzes 
Alle groepen van onze school maken in de klas gebruik van het lespakket Lekker Fit! In dit  

lespakket wordt ingegaan op 3 thema’s: Bewegen, Voeding en Gezonde Keuzes.  

Ook worden ouders bij dit lespakket betrokken. De leerlingen krijgen namelijk werkboekjes  

waarin ook een aantal opdrachten staan die zij thuis, al dan niet samen met hun vader en moeder,  

moeten maken. 

In het kader van gezonde keuzes zijn di, wo en do uitgeroepen tot fruit-dagen. Van alle kinderen  

en leerkrachten wordt verwacht dat zij fruit meenemen als gezond tussendoortje.  

Trakteren 
Kies een traktatie die niet te groot is en weinig calorieën bevat. Veel lekkere en gezonde ideeën zijn te vinden op de 
Traktatieposter van het Voedingscentrum. (  www.voedingscentrum.nl ) 

 

 

 

   februari 2021 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

De middag 
(12.30u) lesvrij. 

 Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

 

 

    

8 9 10 11 12 13 14 

    Portfolio’s mee 

naar huis.  
 Valentijnsdag 

15 16 17 18 19 20 21 

Portfolio- 

gesprek 2 

(hele week) 

 Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

Streetdance 
leerjaar 7-8 

08.30-09.00 

Koffiemoment  

 

Nieuwsbrief.  

Jacobus got 
Talent! 

 

Lesvrije dag   

22 23 24 25 26 27 28 

       

       

       

Voorjaarsvakantie 



 

 

 

 

Huiswerk 
Vanaf leerjaar 5 wordt met regelmaat huiswerk meegegeven. Voor vragen over het huiswerk kunt u bij de leerkracht terecht. 
Kinderen van leerjaar 8 moeten een schoolagenda hebben. Wij oefenen met hen het agendagebruik in het bovenbouwleerplein 
en leren plannen voor in het voortgezet onderwijs. 

  

Schrijfgerei 

* In leerjaar 3 schrijven de kinderen met een schoolpotlood 

* Halverwege leerjaar 4 krijgen de kinderen een pen van school 

* Ouders mogen zelf een door de school goedgekeurde pen of stabilo kopen voor hun kind. 

  

 

 

 

 

   maart 2021 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

1 2 3 4 5 6 7 

  Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

 

 

 

    

8 9 10 11 12 13 14 

Leerlingarena    

 
Komt u ook 
kijken? 

   

15 16 17 18 19 20 21 

  Studiedag/ 
lesvrije dag 

 

Tennis leerjaar 
5-8 

MR 
vergadering 

De Nationale 

 

  

22 23 24 25 26 27 28 

   

Schoolvoetbal 

leerjaar 7-8 

 

08.30-09.00 

Koffiemoment 
voor 
ouders/directie 

Nieuwsbrief 

& Reken- 

Spelletjes. 

  

29 30 31     

Holifeest  Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

    



 

 

 

 

Overblijf 
Wij werken met een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen overblijven op school. Zij eten en drinken 

 in hun klaslokaal samen met de groepsleerkracht. Wij hechten belang aan gezonde voeding en vragen u  

dan ook om alleen verantwoorde voeding mee te geven. Blikjes frisdrank/energiedrink, chocoladekoeken en  

snoepgoed zijn niet toegestaan.  Na het eten hebben de kinderen een half uur begeleid buiten spelen.  

 

Cito Eindtoets  
Voor de kinderen van groep 8 zijn dit spannende dagen. Op school houdt iedereen hier rekening mee  

door heel stil te zijn tijdens deze drie dagen. Voldoende rust thuis is nu extra belangrijk.  

  

  

 

 

 

   april 2021 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

   1 2 3 4 

   

 

 

 

De Paasviering Goede vrijdag  1e paasdag 

5 6 7 8 9 10 11 

2e paasdag   

 

Halve finale 
schoolvoetbal 
leerjaar 7-8 

    

12 13 14 15 16 17 18 

 Ramadan Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

    

19 20 21 22 23 24 25 

 Centrale eind 
toets leerjaar 8 

 

Centrale eind 
toets leerjaar 8 

 

  

 

 

De konings-
spelen 

  

26 27 28 29 30   

Studiedag/ 
lesvrije dag 

Koningsdag  Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

08.30-09.00 

Koffiemoment  

 

MR vergadering 

Nieuwsbrief 

& Reken- 

Spelletjes. 

  



 

 

 

Bewegingsonderwijs. 

We werken met het Lekker Fit-programma. Alle kinderen krijgen wekelijks 3 bewegingsmomenten aangeboden onder leiding van 
de Lekker Fit-docenten meester Geoffrey en juf Kim. Jaarlijks wordt de eurofittest afgenomen om de voortgang van de kinderen 
te monitoren. Drie maal per jaar ontvangt u bij het portfolio ook een Lekker Fit-overzicht. Om de gegevens te verwerken vragen 
we eenmaal om uw toestemming. Ook is er eens per maand een diëtiste op school aanwezig. Na overleg met de Lekker Fit-
docent, de leerkracht en de ouders neemt de diëtiste de begeleiding van kinderen met gewichtsproblemen op zich.  

 

Schoolkamp 
Om de drie jaar gaat het bovenbouwplein op schoolkamp. De locatie kan per jaar verschillen. Er wordt van de ouders een bijdrage 
in de kosten gevraagd. Verder wordt een gedeelte van de ouderraadsgelden hiervoor gereserveerd. Het schoolkamp is een 
belangrijk onderdeel van het schoolprogramma. Het is dan ook vanzelfsprekend, dat iedere leerling uit het bovenbouwplein 
meegaat. 

  

 

   mei 2021 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

3 4 5 6 7 8 9 

 Nationale 
herdenking 

Bevrijdingsdag 

 

 

 

   Moederdag  

10 11 12 13 14 15 16 

   Suikerfeest    

17 18 19 20 21 22 23 

 Sportdag   MR 
vergadering 

  1e pinksterdag 

24 25 26 27 28 29 30 

2e pinksterdag  Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

 Nieuwsbrief 

& Reken- 

Spelletjes. 

  

31       

 

Start Cito 
afname 

      

meivakantie 

meivakantie 



 

 

 

 

Bibliotheek 
Op school hebben we onze vernieuwde eigen bibliotheek. Kinderen mogen 2x per week boeken  

lenen uit onze bibliotheek dat wordt begeleidt door onze eigen ouders. De school maakt daarnaast  

gebruik van de wisselcollectie van de openbare bibliotheek Rotterdam. Wist u dat door 15 minuten  

vrij lezen per dag een kind wel 1000 nieuwe woorden per jaar leert! 

  

Mobiele telefoon 
Veel leerlingen beschikken over een mobiele telefoon. Het gebruik hiervan is onder schooltijd  

verboden. De leerlingen zijn verplicht de telefoon onder schooltijd uit te schakelen.  

In voorkomende gevallen is de school altijd bereikbaar via de gewone telefoonlijnen van de school. Wij raden de kinderen aan om 
de mobiele telefoon aan de leerkracht af te geven of thuis te laten. 

 

 

 

   juni 2021 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

 1 2 3 4 5 6 

  

 

Cito afnames 

 

 

 

 

 

08.30-09.00 

Koffiemoment 
voor 
ouders/directie 

   

7 8 9 10 11 12 13 

Ouderarena   Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

 Einde Cito 
afname 

  

14 15 16 17 18 19 20 

   

 

De middag 
(12.30u) lesvrij. 

MR 
vergadering 

  Vaderdag  

21 22 23 24 25 26 27 

  Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

 

Ouderbedankdag 

 

Offerfeest  

Nieuwsbrief 

& Reken- 

Spelletjes. 

  

28 29 30     

       



 

 

 

 

Voorschoolse opvang 

Wij werken samen met een peuterspeelgroep, die in het gebouw is gevestigd:  

Peuterspeelzaal “De Guppies”. De Jacobusschool en de Guppies vormen samen de voorschool,  

met als onderwijsconcept “Piramide”. De peuterspeelzaal is geopend op maandag– en dinsdagochtend  

en donderdag- en vrijdagmiddag. Telefoon 010-4161067. Inschrijven voor de peuterspeelgroep gaat  

via de site van Kinderdam. 

 

Meester-/ juffendag:  
Eén dag in het jaar staat in het teken van de meesters en juffen. Op die dag vieren ze allemaal hun  

verjaardag.  

 

 

 

 

   juli 2021 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

   1 2 3 4 

   

 

 

 

Portfolio’s mee 
naar huis. 

Schoolreisje!   

5 6 7 8 9 10 11 

Portfolio 
gesprek 3 

(hele week/ 
facultatief)  

  

Meester & 
juffendag 

 

Zwemles met 
leerjaar 3-4-5 

  

    

12 13 14 15 16 17 18 

 Afscheid 
leerjaar 8 

  Start zomer-
vakantie 

  

19 20 21 22 23 24 25 

       

26 27 28 29 30 31  

       

zomervakantie 

zomervakantie 



 

 

 

 

 

 

Zomervakantie 
Wij wensen u een fijne vakantie, tot maandag 30 augustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   augustus 2021 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

2 3 4 5 6 7 8 

   

 

 

 

    

9 10 11 12 13 14 15 

       

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31      

1e schooldag       

zomervakantie 

zomervakantie 

zomervakantie 

zomervakantie 



 


