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Beste ouders/verzorgers,
Na de kerstvakantie ben ik op Kbs Jacinta als nieuwe directeur aan de slag gegaan. Het is een hele klus
om je een school helemaal eigen te maken. Behalve het lezen van allerlei stukken en praten met de
mensen die hier werken, ben ik ook begonnen met een bezoekje in elke klas te brengen, zodat ik
feeling krijg met de manier van lesgeven.
Ik vind het echter minstens zo belangrijk om met jullie als ouders in contact te komen.
De school en het onderwijs is er voor jullie kinderen en jullie kennen je kind als geen
ander en weet wat het nodig heeft.
Het onderwijs is erbij gebaat dat we als school en ouders nauw met elkaar
samenwerken. Het onderwijs moet ten dienste staan van de kinderen als de
volwassenen van de toekomst en dat betekent dat de school eigentijds onderwijs moet
bieden. Hoe dat onderwijs eruit moet zien? Daar zou ik graag met jullie over willen
spreken.
Daarom zal ik op korte termijn alle ouders uitnodigen voor een ouderinspiratieavond,
waarop we u de gelegenheid willen geven om mee te praten over de toekomst van
basisschool Jacinta.
Graag zal ik jullie allemaal ontmoeten op deze avond.
Daarnaast vind ik het contact in de wandelgangen erg belangrijk. Daarom zal ik op dinsdag, donderdag
en vrijdag zo vaak mogelijk bij de kleuteringang staan. Voelt u zich vrij om mij dan te benaderen met
vragen en/of opmerkingen. Daarnaast nodig ik u van harte uit om een afspraak met mij te maken, of
even binnen te lopen als u vragen heeft. (Mocht ik dat moment geen tijd hebben dan zal ik een
afspraak met u maken).
Tot slot zal ik een inloopspreekuur instellen. De dag en tijd daarvan laat ik u z.s.m. weten, als ik wat
meer zicht heb hoe de agenda er voor de komende tijd uit gaat zien.
Ik hoop u snel te leren kennen!
Met vriendelijke groet,
Lia Vermeulen

PLUSKLAS: THEMA BRUGGEN
Dit thema hebben we veel over bruggen geleerd.
Bijvoorbeeld: Hoe je een brug steviger maakt en hoe je zelf een brug maakt van basismaterialen. Ook
hebben we een eigen onderzoeksvraag bedacht en onderzocht. En hebben we bruggen van ‘de
toekomst’ ontworpen en uitgewerkt. En die hebben we gepresenteerd. We hebben ook een brug
getekend waarin een tegenstelling verwerkt werd en daar hebben we een rijm over gemaakt. Er kwam
ook een gastles over bruggen en we hebben het over De Brug der Zuchten gehad. Ook hebben we
gefilosofeerd en Spaans geleerd.
Gemaakt door: Jordy en Melvin ( groep 8a ).

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Van 24 januari t/m 3 februari zijn de Nationale
Voorleesdagen 2018.
Er zal op onze school in deze periode extra
aandacht aan het voorlezen worden geschonken.

