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WETHOUDER VAN LUNTEREN BEZOEKT KBS JACINTA!
Ben jij de pleegouder die Deniz (6) en Fienke (11) zoeken?
Wist je dat er meer dan 22.000 pleegkinderen zijn in Nederland? Ook in onze gemeente zijn er
kinderen en jongeren die bij pleegouders wonen, omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor
hen kunnen zorgen. Af en toe een weekend of vakantie of zeven dagen in de
week. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. Door het schoolhek beschikbaar te stellen helpt
onze school bij het werven van nieuwe
pleegouders.
Maak het positieve verschil in het leven van een
kind...
Juzt is dringend op zoek naar nieuwe pleegouders
die willen zorgen dat kinderen niet alleen tijdens
de schooluren, maar ook voor en na school een
warme plek hebben waar ze zich goed voelen. Pleegouders zijn geen superhelden, maar juist hele
gewone mensen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent en een pleegkind een
stabiele en veilige leefsituatie kan bieden.
Er wachten nog steeds veel kinderen van 0 tot 18 jaar, op een veilige en stabiele plek. Nieuwe
pleegouders zijn harder dan ooit nodig.
Gemeente Breda en Kbs Jacinta steunen het initiatief en dragen pleegzorg een warm
hart toe. Bij de start van de ‘week van de pleegzorg’ op woensdag 1 november, zal om
12.30 uur wethouder Patrick van Lunteren op het kleuterschoolplein een spandoek
komen onthullen. De onthulling duurt ongeveer tot 12.45 uur. We stellen het op prijs
als alle kinderen en ouders/verzorgers bij deze onthulling aanwezig kunnen zijn.
Natuurlijk zijn de kleuters en hun ouders/verzorgers ook van harte welkom. Mocht uw
kind na schooltijd niet hierbij aanwezig kunnen zijn, graag melden bij de eigen
leerkracht.
Informatieavond over pleegzorg
Juzt geeft op woensdag 22 november van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond over pleegzorg in
Breda aan de Erasmusweg 34 (kantoor Juzt).
Heb je vragen of wil je graag meer weten over hoe je pleegouder kan worden, dan ben je van harte
welkom. Graag aanmelden via https://www.juzt.nl/actueel/agenda/
Graag tot aanstaande woensdag!
Namens Juzt Pleegzorg, Mieke Jorissen
Kbs Jacinta, Frans van Baal en Jonna Rijnties

NIEUWE DIRECTEUR
Met heel veel genoegen wil ik u meedelen dat de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur met
een positief resultaat is afgesloten. Het College van Bestuur van INOS heeft op unanieme voordracht

van de benoemingsadviescommissie en de MR, Lia Vermeulen-Hoveling benoemd tot directeur van Kbs
Jacinta per 1-1-2018.
Lia zal zich in één van de volgende weekjournaals aan u voorstellen.
Frans van Baal,
interim-directeur

SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober komt de fotograaf van Sgoolfotografie.nl bij ons op school
fotograferen. (zie ook bijlage voor (kleding)tips)
Het rooster voor de groepen is als volgt.
Maandagochtend:

groepen 1 t/m 4A individueel
1e dl broer/zus binnen de school

Maandagmiddag:

groepen 1 t/m 5 groepsfoto’s
Groepen 4B en 5 individueel

Maandag na school:

mogelijkheid nog foto’s te maken met broertjes/zusjes die niet op school
zitten, alleen na inschrijving.

Mocht u hier gebruik van willen maken graag maandagmorgen de inschrijflijst invullen! Deze ligt
klaar bij de balie.
Dinsdagochtend voor school v.a. 8.00 uur broer/zus buiten school op inschrijving.
Dinsdagmorgen:

groepen 6 t/m 8 individueel
2e dl broer/zus binnen school

Dinsdagmiddag:

groepen 6 t/m 8 groepsfoto

Het volgende Weekjournaal komt op donderdag 2 november 2017.

