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De eerste maand van 2022 zit er alweer bijna op. Gelukkig mochten alle kinderen na 
de vakantie weer naar school komen. Tot op heden hebben wij nog geen klassen 
naar huis hoeven sturen. Wij vinden het erg fijn dat u met ons samen alle regels goed 
naleeft en willen u hiervoor hartelijk danken. 
 
U heeft het misschien al wel gehoord van uw kind, op dit moment zijn de kinderen 
van groep 3 t/m 7 druk bezig met het maken van de toetsen. Op donderdag 10 
februari zullen alle kinderen hun rapport mee naar huis krijgen.  
In de week van 14 februari staan de oudergesprekken op de planning, deze gaan 
door. Helaas mogen wij deze nog niet op school verzorgen en zullen ze dit keer 
online worden georganiseerd. 
 
 

 
In januari is Jarno bij ons in groep 1/2a gestart. Wij wensen 
hem heel veel plezier toe op de Jacobusschool. 
 
 
 

Dinsdag 22 februari staat er een studiedagmiddag op de kalender. De kinderen gaan 
die dag alleen de ochtend naar school.  
Tijdens de middag gaan wij aan de slag met de schoolanalyse, de groepsoverzichten 
en de plannen voor de komende periode. 
 

Afgelopen woensdag 26 januari zijn de nationale 
voorleesdagen gestart.  
Deze woensdag werd het boek ‘Maar eerst ving ik een 
monster’ aan de kinderen van groep 1/2 voorgelezen. 
Normaal gesproken besteden wij al veel tijd aan 
prentenboeken en het voorlezen daarvan, maar de 
komende week doen we er nog een schepje bovenop. 
 
Het boek Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe 
Veldkamp en Kees de boer is dit jaar het prentenboek van 
het jaar geworden. 
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Hieronder vindt u alvast het vakantierooster van volgend schooljaar. 
Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 

2023 
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2023 
2e paasdag 10 april 2023 
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei 2023 
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023 

De studiedagen van volgend jaar volgen nog.  

Dinsdag 11 januari is de kinderraad voor de tweede keer 
bij elkaar geweest.  
Wij hebben samen Sint en Kerst geëvalueerd. De 
kinderen gaven aan dat ze het fijn vonden dat ondanks 
alles er met kerst toch een lunch was georganiseerd. Ze 
hebben tijdens de vergadering wel benadrukt dat een 
lunch echt een stuk minder leuk is dan een diner tijdens 
de avond. Volgend jaar hopen ze dat het diner met de 
eigen gemaakte gerechten weer door mag gaan. 
 
Over een maand hopen wij het carnavalsfeest te vieren, de kinderen hebben 
aangegeven wat ze altijd erg leuk hebben gevonden en deze punten heb ik 
doorgegeven aan de leerkrachten en de ouders van de commissie. 
De omgang met elkaar stond ook op de agenda. Het is best een lastig onderwerp om 
het samen over te hebben. Toch hebben we een mooi gesprek gehad en we hebben 
afgesproken dat we dit onderwerp elke keer wel even terug laten komen. 
De ballen op de daken worden door Dominique en meester Huub goed in de gaten 
gehouden. 
Over het budget waren de kinderen het nog niet eens. Hiervoor hebben ze nog 
bedenktijd nodig.  
 

We zijn vorige week begonnen met een leuk nieuw experiment: we hebben voor iedere klas 
een kweekbakje gekocht om zelf champignons te kweken. 
Ik heb in iedere klas uitgelegd hoe het werkt (hopen we), als alles goed gaat moeten we over 
twee weken de eerste champignons kunnen oogsten! 

De schimmel waaruit de witte of bruine champignons moeten 
gaan groeien is in sommige bakjes al zichtbaar. 
De bedoeling is om bij een goede oogst van deze champignons 
samen met enkele kinderen soep te gaan maken, en nu maar 
hopen dat de kinderen het allemaal leuk en lekker vinden. 
 
We houden jullie op de hoogte!



3 

Daarnaast hebben wij ons als school 
aangemeld voor het moestuinproject. Onze 
aanvraag is goedgekeurd en dit betekent 
dat we nu geld hebben om diverse zaken 
aan te schaffen. We willen een kleine 
tunnelkas plaatsen op het grasveld naast de 
school aan de achterzijde. Op deze plek 
hebben we vorig jaar vier kweekbakken 
gebouwd die al wat aardbeien en courgettes 
hebben opgeleverd, de overige groenten 
zijn helaas niet zo goed gelukt. De bakken 
heb ik in het najaar met hulp van diverse 
kinderen vol gezet met uitlopers van de aardbeienplanten. We hebben zodoende bijna 100 
aardbeienplanten in de bakken staan, nu maar hopen dat ze deze strenge winter overleven.  

We willen ook graag frambozen-druiven en bramenstruiken gaan planten. In de kas willen we 
diverse groenten gaan kweken zoals tomaten, komkommer, sla en diverse kruiden. 

Bij voldoende opbrengst gaan de kinderen hier heerlijk van smullen, zo nodig maken we van 
de opbrengst een smakelijke maaltijd. 

Het werken in de moestuin zal vooral op dinsdag en donderdagmiddag plaatsvinden. Vindt U 
het leuk om de kinderen en mij hierbij te helpen? Dan bent U van harte welkom, groene 
vingers zijn geen must maar wel fijn. Ik weet wel iets van tuinieren maar lang niet alles en ik 
ben ervan overtuigd dat er veel kennis en kunde schuilgaat in de ouders van de 
Jacobusschool. 

Bij interesse laat het me weten dan gaan we er in het voorjaar iets heel moois van maken. 

Huub. 

 
10 februari  Rapporten mee naar huis 
 
14 t/m 17 februari Oudergesprekken 
 
22 februari  Studiemiddag, alle groepen om 12.00 vrij. 
 
25 februari  Carnaval 
 
26 febr t/m 6 mrt Vakantie 

 
 
 

 


