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Vandaag is het dan echt zover. Het is de laatste dag dat Marianne 
vandaag de BSO bij ons op school draait. We wisten natuurlijk al 
een paar maanden dat dit zou gaan gebeuren, maar nu het echt 
zover is, is dat toch wel gek. Marianne hebben wij leren kennen als 
iemand met een hart voor kinderen. Een rustig en lief persoon die 
altijd bezig was om de kinderen het zo goed mogelijk naar de zin te 
maken. Wij gaan Marianne hier op school enorm missen.  
 
Lieve Marianne namens de kinderen, het team en alle ouders van 
de St. Jacobusschool willen jou bedanken voor alle goede zorgen 
en wensen we jou heel veel geluk toe! 
 

 
 
In de oktober is Jim bij ons in groep 1/2B gestart. 
 
Wij wensen jou heel veel plezier toe op de St. Jacobusschool! 
 
 
 

 
 

Vanaf maandag start de Kikkerkoning bij ons in de school. 
De afgelopen weken is er ontzettend hard gewerkt, het 
nieuwe lokaal voor de kinderopvang is prachtig geworden. 
Deze week hebben wij al heel veel ouders binnen zien 
wandelen voor een intakegesprek.  
Volgende week draait de BSO een vakantieprogramma. 
Aankomende woensdag wordt de BSO opnieuw ingericht, 
ook deze ruimte zal er prachtig uit komen te zien.  
Wij wensen de Kikkerkoning heel veel succes toe en wij 
gaan voor een mooie nieuwe samenwerking. 
 
 
 

 
Deze week is de kinderraad voor het eerst bij elkaar gekomen. De kinderraad bestaat dit jaar 
niet uit 6, maar uit 10 kinderen. Vanaf dit schooljaar gaan ook de kinderen uit de groepen 4 
en 5 mee vergaderen.  
De kinderraad bestaat dit jaar uit de volgende kinderen: 
Bo en Lotte uit groep 4 
Roan en Sepp uit groep 5 
Riemer en Lucas uit groep 6 
Gijs en Puk uit groep 7 
Bo en Elin uit groep 8 
 
Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben de kinderen zich aan elkaar voorgesteld en kenbaar 
gemaakt wat ze dit jaar graag zouden willen bereiken. 
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Punten die de kinderen graag zouden willen bereiken:  
• De moestuin is een favoriete plek voor veel kinderen. Er 

mogen nu al regelmatig kinderen helpen. Toch zouden de 
kinderen willen dat nog meer kinderen samen met Huub in 
de moestuin kunnen werken. 

• Ook het koken samen met Huub is populair. Dit zouden 
de kinderen ook vaker willen doen.  

• We hebben er na de vakantie veel ballen bij gekregen, dit vinden de kinderen erg 
leuk. Maar hoe zouden we deze ballen het beste kunnen verdelen? Nu merk je vaak 
dat de kinderen die het eerste komen de mooiste en leukste ballen hebben. 

• De kinderen zouden graag hogere hekken rondom het Pannaveld willen hebben. 
• Het zou ontzettend fijn zijn wanneer ruzies nog sneller opgelost zouden kunnen 

worden. 
• De ballen op het plein zijn favoriet hiervan zouden ze er nog wel meer willen hebben. 

Ook zouden ze nog wel een extra tafeltennistafel willen hebben. 
• Verschillende kinderen geven aan dat ze graag meer bomen op het plein zouden 

willen zien, wat meer groen. 
• Het zou mooi zijn wanneer er ergens op het plein een plek komt waar kinderen die 

boos zijn zich terug kunnen trekken. Wanneer dit plekje twee vakken krijgt zou aan 
de ene kant iemand kunnen zitten die rustig wil worden en aan de andere kant 
iemand die gewoon even rust om zich heen wil hebben. 

• Het plein van groep 1/2 zou wat uitdagender kunnen worden. 
• De fietsen zouden netter weggezet kunnen worden. 
• De kinderen zouden het kerstdiner graag weer in de oude vorm willen zien. Dat zou 

betekenen dat het diner weer tijdens de avond wordt gehouden en dat alle kinderen 
eten mee mogen nemen dat door henzelf is gemaakt. 

• De speelcontainers zijn soms wat rommelig, hiervoor zouden kinderen aangesteld 
kunnen worden die hier verantwoordelijk voor zijn. 

• Het zou fijn zijn wanneer er meer koptelefoons in de school zijn. 
• En de kinderen zouden heel graag een schooldier willen hebben. 

 
 

In de vakantie gaan we beginnen met het aanleggen van ons 
nieuwe klimaatsysteem. Als eerste zijn de twee kleutergroepen aan 
de beurt. Deze kinderen zullen hier geen last van hebben.  
Na de vakantie zijn de groepen 5/6 en 7/8 aan de beurt. Zij kunnen 
die week niet in hun eigen lokaal zitten. Groep 5/6 zal in de 
bibliotheek plaatsnemen en groep 7/8 gaat een weekje naar de 
MFR. 
Groep 3/4 en groep 4/5 zijn in de tweede week na de vakantie aan de beurt, groep 3/4 gaat 
naar de bibliotheek en groep 4/5 zal in de MFR plaatsnemen. 

 
Doordat we tijdens deze verbouwing twee weken in de bieb zitten met een groep, 
hebben we besloten dat de BOS de twee na de vakantie gesloten is. 
Reserveringen kunnen tijdens deze twee weken wel gewoon doorgaan.

 
Wat fijn dat jullie met zoveel gezinnen gehoor hebben gegeven aan de Bruna actie. Er zijn 
veel bonnetjes binnengekomen en wij zullen deze binnenkort bij de Bruna in gaan leveren. 
We mogen voor 75 euro nieuwe boeken uitzoeken. Elke klas gaat op zoek naar een leuk 
prenten- of voorleesboek. 
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Gisteren hebben meester Huub en juf Marieke een cheque 
van het oliebollenteam in ontvangst mogen nemen. Wat 
een mooie en lieve verrassing, wij zijn hier enorm blij mee 
en voelen ons enorm gesteund. 
De mensen van het oliebollenteam hoorden een paar 
weken geleden dat onze moestuin tijdens de zomerfeesten 
was vernield. Elk jaar bakken zij oliebollen en de opbrengst 
hiervan schenken zij aan goede doelen. Dit jaar was onze 
moestuin één van de goede doelen. Dit geld kunnen wij 
gebruiken om de moestuin weer te herstellen. Wat ontzettend lief, dank jullie wel hiervoor! 
 
 

Soms hoor ik van kinderen dat er geen leuke boeken meer zijn in de 
bieb op school. 
Wist u dat u via de website boeken kunt reserveren voor uw kind? 
Deze komen dan via het transport naar school en kan uw kind dan 
op school of thuis lezen. 
 
Mocht u de inlog van uw kind niet weten of zijn vergeten, kunt u 
altijd een nieuwe inlog aanvragen bij juf Karin.  
 
Ook wisselt de collectie bijna wekelijks, dus altijd aanvoer van nieuw leesvoer. Zelfs voor 
startende lezers zijn er al leuke boeken te lenen.  
Kom gerust een keer kijken in de bieb of vraag de biebexperts om hulp, ze helpen u graag! 
 
Juf Karin 
 
 

Mijn naam is Maaike Gort en ik ben de schoolmaatschappelijk 
werkster voor de St. Jacobusschool.  
Ik bied ondersteuning aan school, kinderen en hun ouders voor 
vragen over opgroeien en opvoeden.  
Voor wat voor vragen kunt u bij mij terecht? Denk hierbij aan dat uw 
kind misschien moeite heeft met de echtscheiding, uw kind vindt het 
lastig om voor zichzelf op te komen, uw kind wil graag zijn/haar ei 
kwijt bij iemand of wellicht heeft u zelf opvoedingsvragen. De vragen 
kunnen heel divers zijn. In een aantal gesprekken kan ik met u, uw 
kind en school meedenken naar een oplossing die aansluit bij uw 

situatie. Als er meer hulp nodig blijkt te zijn dan kan ik met jullie meedenken over de 
vervolgroute.  
De kindgesprekken vinden plaats op school onder schooltijd. Kan ik u of uw kind ergens bij 
helpen, neem gerust contact met mij op via m.gort@santepartners.nl. Je kunt mij ook altijd 
bellen op 06-17946158. Het is ook mogelijk om je aan te melden via Carola (intern 
begeleider).  
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7 november Studiemiddag, alle kinderen zijn om 12.00 vrij 
 
14 november  MR 
 
21, 22 en 23  
november  Voorlopig adviesgesprek groep 8 
 

 
 
 
 

 

 
 


