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WE ZIJN WEER BEGONNEN!
OPENING SCHOOLJAAR 2017-2018
Na een welverdiende vakantie was het afgelopen maandag weer tijd voor de eerste
schooldag. We heten de waarnemend directeur Frans van Baal van harte welkom en
wensen hem een prettige tijd op de Jacinta toe.
Vervolgens hebben we het Jacinta-bord onthuld. Deze hangt naast de hoofdingang en
hierop zullen afwisselend foto’s opgehangen worden van leuke gebeurtenissen en
activiteiten van alle klassen.
Tot slot zijn we het schooljaar gestart met een
gezonde traktatie. Hiervoor willen we graag de
papa van Jérôme en Tiffany hartelijk bedanken.
We hopen dat u als ouder/verzorger de gezonde
traktatie voortzet als uw kind jarig is.
Voor iedereen een goed en gezond schooljaar.
Team Kbs Jacinta

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Frans van Baal en met ingang van dit schooljaar ben ik door INOS, het bestuur van Kbs
Jacinta, aangesteld als waarnemend directeur. Helaas heeft de sollicitatieprocedure vóór de
zomervakantie geen passende kandidaat opgeleverd. Momenteel is de vacature weer opnieuw
opengesteld en we gaan ervan uit dat er nu wel een match zal worden gevonden. Wanneer de nieuwe
directeur aan de slag zal gaan, is natuurlijk afhankelijk van het verloop van de procedure en de
gehanteerde opzegtermijn in de huidige werkkring.
Vorige week werd ik door de bestuursvoorzitter van INOS benaderd om mijn prepensioen, waar
ik al vanaf februari 2016 van geniet, te onderbreken om tijdelijk de directeursfunctie op Kbs Jacinta in
te vullen. Ik houd wel van uitdagingen en één van de dingen die ik nog wel eens had willen doen is het
invullen van een baan als interim-directeur. Deze mogelijkheid deed zich nu voor, met als gevolg dat
ik onverwacht weer in het werkzame leven ben teruggekeerd.
Mijn hele arbeidzame leven heb ik in het onderwijs gewerkt. Eerst als leerkracht aan de
groepen 1 t/m 8 lesgegeven, daarna adjunct, waarnemend directeur en directeur. Waarvan in die
functie de laatste 16 jaar als directeur op Kbs De Zandberg. Ik breng dus de nodige ervaring mee en ga
ervan uit dat ik deze goed draaiende school op de ingezette koers verder kan laten varen tot de
nieuwe directeur het van mij overneemt.
Ik ben in principe voor 3 dagen per week aangesteld. Op de maandagen en dinsdagen ben ik
vrijwel altijd werkzaam. Mijn andere uren vul ik flexibel in op woensdag en donderdag. Mijn
beschikbaarheid is beperkt, dus als u vragen of opmerkingen hebt, bespreek dit dan eerst met de
leerkracht van uw kind. Indien zij het wenselijk / noodzakelijk achten, zullen zij u wel adviseren om
eventueel met mij een afspraak te maken. U kunt dit verzoek aan mij dan richten via de secretaresse.

Ik hoop dat ik na afloop van mijn interim periode samen met u, uw kind(eren) en het team kan
terugkijken op een positieve ervaring.
Frans van Baal,
Waarnemend directeur

JAARKALENDER
In de app kunt u bij de tegel "jaarkalender" alle
activiteiten vinden die dit schooljaar plaatsvinden. Voor
de ouders die hier al naar gekeken hebben, is het
belangrijk om te weten dat de data voor de
kennismakingsavonden zijn aangepast.
Het is verstandig om altijd de app te raadplegen voor de
laatste informatie.

KENNISMAKINGSAVONDEN EN INFORMATIEBOEKJES
Op dinsdag 12 september en donderdag 21 september vinden de jaarlijkse kennismakingsgesprekken
plaats voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. U wordt uitgenodigd om aan de
leerkracht(en) van uw zoon of dochter te vertellen over uw kind(eren). Op deze avond kreeg u
voorgaande jaren een informatieboekje mee over de groep. In dit digitale tijdperk willen wij het
informatieboekje dit jaar per mail verspreiden en op de website plaatsen.
Op dinsdag 12 september ontvangt u de mail en daarna zal het zo spoedig mogelijk op de website
geplaatst worden.
Mocht u toch graag een papieren exemplaar willen, dan kunt u dit aan de leerkracht doorgeven.

PICKNICKDAG
Op vrijdag 8 september houden wij weer onze jaarlijkse picknickdag.
De locaties van dit jaar zijn als volgt:
Groepen 1 en 2: speeltuin Ploegstraat
Groepen 3: speeltuin Ploegstraat
Groepen 4: speelbos Mastbos
Groepen 5: speelbos Dorst
Groepen 6: speelbos Mastbos
Groep

7: Galderse meren

Groepen 8: Galderse meren
Voor u zijn de volgende zaken van belang:
Alle kinderen komen op de gewone tijd naar school.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 gaan te voet naar de locatie. De kinderen van de groepen 4
t/m 8 worden met auto’s gebracht en worden weer met auto’s naar school teruggebracht.
De kinderen brengen brood en fruit mee, voor twee keer drinken (liefst pakjes) en geen snoep.
De kinderen dragen speelkleding.
Wij vragen u geen geld of andere kostbaarheden mee te geven.
Leerkrachten die hulp wensen zullen contact met u opnemen.
Het is handig als de kinderen een plastic zak bij zich hebben voor het geval de grond nog vochtig is.
Ook regenkleding kan van pas komen en zwemkleding voor de kinderen uit de groepen 7 en 8.
De school is om 14.00 uur uit.

Natuurlijk hopen we allemaal op mooi weer. Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten om
naar buiten te gaan en we weten dat een dag van te voren, dan is het een normale schooldag tot 15.15
uur. Moeten we op de dag zelf besluiten om de picknickdag niet door te laten gaan, dan zorgen wij
voor een alternatief binnenprogramma. De kinderen blijven dan over op school en zijn eveneens om
14.00 uur vrij.
De kinderen die normaal gesproken op vrijdag naar de BSO gaan, worden door de BSO opgevangen.
Voor ouders die echt niets kunnen regelen om 14.00 uur is er op school “noodopvang” tot 15.15 uur.
Wilt u dan vooraf doorgeven aan de leerkracht of u hiervan gebruik wilt maken.
Wij hopen dat iedereen veel plezier zal beleven aan de picknickdag.
Team Kbs Jacinta.

AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES
Voor de planning van het verloop van dit schooljaar en komend schooljaar is het fijn als uw zoon of
dochter alvast aanmeldt. U kunt het inschrijfformulier ophalen bij Anna Schutte of per mail
Anna.schutte@inos.nl aanvragen.

GEVRAAGD
Voor de bibliotheek van school kunnen wij nog stripboeken gebruiken. Heeft u nog stripboeken of
goede kindertijdschriften?
Wilt u deze op school afgeven?
Bij voorbaat hartelijk dank, Juf Daphne en Juf Marly

CJG SPREEKUUR
Beste ouders,
Veel ouders/verzorgers kennen mij al, maar na de vakantie starten natuurlijk weer veel nieuwe
kinderen en ouders op school. Op de school van uw kinderen ben ik de school CJGer. Ik werk voor het
Centrum Jeugd en Gezin van de Gemeente Breda.
Ik ben beschikbaar voor alle vragen die spelen rondom opvoeden en opgroeien. Dat hoeft niet alleen
over schoolse zaken te gaan, maar ook over opvoeding algemeen of over de thuissituatie van u en uw
kind(eren). U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht met vragen over slapen, eten, weerbaarheid, pesten,
hoe bereid ik mijn kind voor op het feit dat we gaan scheiden, rouw etc.
In de meeste gevallen kan ik u op weg helpen met tips en adviezen of informatie over het onderwerp.
In andere gevallen maken we nog een keer een extra afspraak. Indien nodig kan ik coaching voor u
en/of uw kind vanuit het CJG inschakelen of bekijken we welke hulp het beste bij uw situatie aansluit.
Ik heb spreekuren op de donderdag in de oneven weken van 8:30 uur- 9:30 uur.
Bij verhindering, wordt dit tijdig in de nieuwsbrief vermeld.
Op deze spreekuren kunt u zonder afspraak binnenlopen.
Voor een afspraak buiten deze tijden kunt u het beste via de mail contact opnemen.
Wellicht tot ziens!
Marij van Caulil, school CJGer Breda
District Zuid-Oost (Bavel,Ginneken, Blauwe Kei, IJpelaar)
marij.van.caulil@cjgbreda.nl, Werkdagen: ma-di-wo, telefoonnummer: 06 13323960

Bij dit Weekjournaal zit een bijlage van de Parochie Heilige Familie.
Het volgende Weekjournaal komt op donderdag 14 september a.s.

