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Algemene informatie voor alle ouders
Wijzigingen personeel
Dit schooljaar zijn juf Loes en juf Noortje langere tijd afwezig door medische omstandigheden. Gelukkig gaat het met
beiden de goede kant op. Juf Loes is weer 2 dagen terug in groep 1/2b waardoor de vervanging door juf Daniëlle
minder wordt.
Juf Noortje komt al meer op school en gaat ook al wat vaker groep 1/2c in. Juf Manon is dan echter nog steeds
volledig aanwezig als groepsleerkracht.
In de tijd van krapte op de onderwijsmarkt zijn we blij dat we 2 heel goede en zorgzame vervangsters hebben voor
de kinderen van deze 2 groepen. Juf Daniëlle vanaf de herfstvakantie en juf Manon al vanaf vorig schooljaar als LIO.
Met ingang van de voorjaarsvakantie is juf Moniek van groep 7/8a met zwangerschapsverlof gegaan. Haar vervanging
wordt gedaan door juf Bianca. Zij heeft al meerdere keren voor de voorjaarsvakantie les gegeven aan de bovenbouw
en ook aan de kinderen van groep 7/8a. Dus intussen een vertrouwd gezicht voor de kinderen van deze groep. Door
haar aanwezigheid voorafgaand aan het verlof hebben juf Moniek, juf Irma en juf Bianca de kinderen goed door
kunnen spreken en is er dus sprake van een zorgvuldige overdracht.
We wensen juf Moniek een goed bevallingsverlof toe. En juf Bianca heten we van harte welkom op onze school.
Net voor de voorjaarsvakantie hebben alle ouders een mailtje ontvangen van het feit dat juf Lianne als intern
begeleidster na de zomervakantie gaat werken op de Mariaschool in Bladel. Op deze school is na de zomervakantie
een vacature voor een directeur en een intern begeleider. Aan Lianne is gevraagd om daar als intern begeleider te
functioneren gezien haar kennis en ervaring om samen met de nieuwe directeur visie te gaan ontwikkelen en
uitvoeren. Gezien de kwaliteiten van Lianne een logisch verzoek van het College van Bestuur van KempenKind.
Natuurlijk zullen we de kennis en ervaring van Lianne gaan missen op onze school maar de nieuwe omgeving zal
Lianne veel bieden; evenals Lianne haar nieuwe school veel te bieden heeft.
De sollicitatieprocedure voor intern begeleider op onze school is intussen gestart. Kandidaten hebben tot vandaag
de mogelijkheid gehad om te solliciteren. We gaan er van uit dat tussen de kandidaten een goede intern begeleider
voor onze school aanwezig zal zijn.
Op voeten en fietsen
Een geslaagde actie voor de kinderen. Zij zijn gedurende twee
weken bewust bezig geweest om te kijken wie er lopend of met de
fiets naar school kwam.
Je ziet dat veel kinderen van onze school op de fiets komen en
vooral in de bovenbouw zie je dat dit de helft van de groep is.
Gemiddeld komen er iets minder dan een derde lopend naar
school.
Tijdens deze actieperiode is er natuurlijk in de groepen aandacht
geweest om te kijken waarom je niet altijd lopend of met de fiets
kunt komen. Bijvoorbeeld als je verder van school woont of
werktijd van ouders dit bemoeilijkt.
Een actie die samen met de kinderen van Wereldwijs is uitgevoerd en veel bewustwording heeft opgeleverd.
Overigens, overleg met de gemeente en buurtbewoners heeft geleid tot het concretiseren van een aantal
verkeersmaatregelen die op kortere termijn worden uitgevoerd. Een daarvan is het maken van extra parkeerplaatsen
achter de sporthal waar personeelsleden de auto kunnen parkeren. Hierdoor wordt de parkeerdrukte in de
Pankenstraat verminderd.

Voorrondes voor Schaaktoernooi KempenKind 2018
Afgelopen dinsdag 17 april werden op BS Jacobus
de voorrondes gehouden voor het
schaaktoernooi. Via deze voorrondes konden de
kinderen zich plaatsen voor de teams die onze
school gaan vertegenwoordigen op het 2e
KempenKind Schaaktoernooi
op woensdagochtend 6 juni.
Bijna 40 leerlingen hadden zich aangemeld uit de
groepen 4-7. Leerlingen uit groep 8 hebben
tijdens het KempenKind Schaaktoernooi hun kamp en deden daarom niet mee. Wekenlang is binnen Chesskid en op
schaakborden flink geoefend tegen elkaar. En het niveau is dan ook in de afgelopen tijd flink gestegen. Veel kinderen
hebben voor de start van de voorronde hoge verwachtingen en zijn zelfs een beetje zenuwachtig. Ze willen zo graag
in het schaakteam komen. Anderen vinden het al spannend om een voorronde te schaken. Het is nu voor het echie!
Er werd geschaakt in 2 categorieën:
·
Een schaaktoernooi voor leerlingen van groepen 4,5,6
·
Een schaaktoernooi voor leerlingen van groepen 7-8
In elke categorie vormen 3 leerlingen een team dat onze school gaat
vertegenwoordigen. Daarnaast wordt een reserve aangewezen per categorie. Ook
kan een team gaan voor de prijs van Kempenkinds beste schoolschaakteam. De
resultaten van beide categorieën worden dan bij elkaar opgeteld.
Na een spannende strijd bleken enkele leerlingen zich rechtstreeks geplaats te
hebben voor het team in hun categorie. Maar er bleken ook veel leerlingen terecht te komen op de 2e plaats. Zij
streden in een extra ronde om de resterende plaatsen. Dit leidde tot een duidelijke uitslag. De schoolteams zien er
als volgt uit:
Schoolteam Jacobus groep 4-6
Schoolteam Jacobus groep 7/8
•
Sven Fekete
•
Sem van der Heijden
•
Joep Zwierink
•
Valentijn van Lith
•
Tijn van Gils
•
Rimmer Oberg
•
Reservespeler Gijs Bogaerts
•
Reservespeler: Daen Antonise
Wij wensen hen veel succes en vooral veel plezier op het KempenKind schaaktoernooi op 6 juni.

Studiedag 3e pinksterdag
Zoals eerder gecommuniceerd heeft het team op dinsdag 22 mei a.s. een studiedag.
Alle kinderen zijn dan dus vrij.
Een van de onderwerpen is de groepenverdeling voor volgend schooljaar. Zoals elk schooljaar een opdracht die een
zorgvuldige afweging van alle belangen vereist. Deze studiedag hopen we tot een eerste opzet te komen die we de
week daarna gaan uitwerken met o.a. verdeling van kinderen en leerkrachten. Als alles definitief is kunnen we
overgaan tot het bekendmaken van de gegevens.

Onderbouw groep 1 t/m 4
Groep 2, letters op vrijdag
We hebben dit schooljaar al heel veel letters geleerd en hebben er nog maar een
paar te gaan! Vanwege dat er af en toe een letterkring uitviel ivm staking en
koningsdag, hierbij een overzicht met wanneer we welke letter leren!
18 mei: v
25 mei: j
1 juni: c
8 juni: y
15 juni: q
22 juni: x

‘Toeterroute’ groep 4
Op vrijdag 18 mei nemen de kinderen van groep 4 deel aan de instrumentenworkshop 'Toeterroute'. Deze
workshop wordt georganiseerd door muziekvereniging ”De Goede Hoop” in de Muzenval. Vanuit school vertrekken
we naar de Muzenval en daar worden de leerlingen verwacht, de koperinstrumenten en de slagwerkinstrumenten.
Het is een heel praktische en actieve workshop die kinderen ook echt enthousiast weet te maken voor muziek. De
workshop wordt gegeven door muzikanten die de liefde voor muziek en hun instrument heel goed weten over te
brengen. De kinderen krijgen niet alleen uitleg, maar mogen ook vragen stellen, en kunnen ook zelf met
instrumenten aan de slag. Zo gaan de diverse instrumenten ook echt leven. Bovendien krijgen de leerlingen een
workshop slagwerk van drie kwartier. Aan het einde van de ochtend heeft elk kind een unieke ervaring opgedaan
met de grote variëteit van blaas- en slagwerkinstrumenten en zijn de verschillende instrumenten veel meer voor ze
gaan leven.

Gefeliciteerd
14-05
15-05
18-05
20-05
22-05
22-05
23-05
23-05
26-05
27-05

Femke Daamen
Tim Cremers
Luca Heijke
Sophie van den Berg
Nina Blox
Anouk van Maasakkers
Mees van Hulst
Bram Peters
Ella Gevers
Sofie Lepelaars

7/8A
1/2A
5
4
1/2C
7/8C
1/2B
6
5/6
1/2C

Welkom op school
Olivia Pezzi Martins Leone is gestart in groep 1/2C
Indi Schepens start vandaag in groep 1/2B
Saar Beljaars start vandaag in groep 1/2A

