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KERSTVIERING
Op vrijdag 22 december a.s. vieren wij met heel de school onze jaarlijkse kerstviering.
Dit jaar hebben wij er voor gekozen om die dag een continue-rooster te draaien. De kinderen komen
op de gewone tijd naar school en zijn die dag om 14.00 uur uit.
Zodra iedereen om 8.30 uur aanwezig is, gaan we per groep te voet richting de Mariakerk. De viering
begint om 9.00 uur en zal uiterlijk 10.00 uur afgelopen zijn. U bent natuurlijk van harte welkom bij
onze viering in de Mariakerk. Daarna lopen wij weer terug naar school waar een aangepast programma
zal worden aangeboden. Tussen de middag hebben we een kerstlunchbuffet met zelfgemaakte
(kinder)hapjes. Om 14.00 uur start de kerstvakantie!
De kinderen die op vrijdag naar de BSO gaan kunnen hier aansluitend gewoon naar toe.

Beste ouders/verzorgers van Kbs Jacinta,
Mijn naam is Lia Vermeulen en ik ben zeer verheugd dat ik op 1 januari in
dienst mag treden van stichting INOS als directeur van Kbs Jacinta.
Op dit moment geeft ik leiding aan basisschool De Grebbe in Bergen op Zoom,
wat ik 17 jaar met heel veel liefde en plezier gedaan heb. Maar nu is het tijd
om weer eens iets anders te gaan doen en een nieuwe uitdaging te zoeken. In
het leiding geven aan Kbs Jacinta en het voorzitterschap van de
organisatorische eenheid waar Kbs Jacinta toe behoort denk ik deze uitdaging
gevonden te hebben.
In mijn lange loopbaan heb ik ervaring opgedaan als leerkracht in alle groepen, heb ik gewerkt voor
een schoolbegeleidingsdienst en heb ik als directeur leiding gegeven aan scholen met diverse
leerlingen populaties.
Mijn visie op onderwijs kent als belangrijkste kenmerk: leren is leuk. Dat lijkt heel makkelijk gezegd,
maar deze zin impliceert nogal wat. Want wanneer is leren leuk? Dat kan alleen als je je veilig voelt
op school, als het werk dat je doet bij je past en als het je uitdaagt om het beste uit jezelf te halen,
als het aansluit bij de huidige tijd en als er mensen zijn die je op gepaste manier helpen om te
groeien. Ouders zijn daarbij onontbeerlijke partners, zij zijn immers degenen die het kind het beste
kennen.
Ik heb al een klein inkijkje in de school gehad en ik heb daar een team gezien dat al deze zaken hoog
in het vaandel heeft en dat met veel plezier en liefde voor de kinderen hun werk doet.
Ik vind het fijn om aan zo’n team leiding te mogen gaan geven.
Ik kijk er naar uit u als ouders te leren kennen en samen te werken.
We zien elkaar op maandag 8 januari!
Met hartelijke groet,
Lia Vermeulen

KLEUR MEE VOOR PLEEGZORG!
Wie zijn de vier winnaars van de kleurwedstrijd Pleegzorg? Veel kinderen hebben meegedaan aan de
kleurwedstrijd. Alle kinderen die de kleurplaat hebben ingeleverd ontvangen een klein presentje. Er
zijn echter drie grote winnaars, namelijk:
Emma Franken uit groep 6 juf Wendy
Rosalie van Mierlo uit groep 5 juf Martina
Femke Roovers uit groep 4 Juf Marijke en juf Saskia
Marco van Boesschoten uit groep 3 juf Jonna.
Zij mochten op vrijdag 8 december hun prijs in ontvangst nemen door Mieke Jorissen van Juzt
Pleegzorg.
Een van de prijzen is een boek van Dolfje Weerwolfje, gesigneerd door Paul van Loon. En dat is niet
voor niets want Dolfje Weerwolfje woont bij zijn beste vriendje Timmie. Het is een jongen die niet
weet wie zijn ouders zijn. Met elke volle maan verandert hij in een weerwolf. Maar dat maakt hem
juist bijzonder. Op dezelfde manier waarop pleegkinderen bijzonder zijn. Met de kleurplaatwedstrijd
van Dolfje Weerwolfje vraagt Juzt aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders in de regio
West Brabant. Want de nood is hoog en elk kind verdient het om op te groeien in een gezin, waar
veiligheid, stabiliteit en geborgenheid is.
Juzt bedankt Jacinta voor de fijne samenwerking en het doneren van een schoolhek door middel van
een spandoek van pleegzorg.
Meer informatie over pleegzorg vindt je op www.juzt.nl
Wil je een informatiepakket ontvangen, mail dan naar pleegzorg@juzt.nl of bel 076-525 64 44.

BLAUWE KEI BEGROOT!
De wijk Blauwe Kei (waar de KBS Jacinta in staat) doet mee met Breda Begroot.
Heb jij wensen of ideeën voor de Blauwe Kei? Weet jij wat er in de Blauwe Kei nodig is? Een
speeltuintje weghalen in ruil voor meer parkeerplekken – of andersom? Of zelf het groen onderhouden,
maar dan wel het Erasmusplein op laten knappen? Wil je dit met andere buurtbewoners bespreken en
bekijken hoe we dit – zo nodig samen met de gemeente – kunnen oppakken?
Doe dan mee met Blauwe Kei Begroot!
Je gaat in gesprek met je buren, verenigingen in de buurt,
vrienden of familie aan de hand van een spel. Samen bespreek
je de wensen voor de buurt, stel je prioriteiten op en ga je
bekijken hoe je deze wensen kunt realiseren!
Op 29 november startte Wijkplatform Blauwe Kei samen met
de Gemeente Breda met het koersspel en enkele maanden
later zullen we eindigen met een plan voor de buurt dat daarna
uitgevoerd zal worden.
Ook de groepen 8 van de Jacinta gaan dit spel spelen. Heb jij
ook ideeën voor de wijk en wil je meespelen? Haal dan een
spel op! Dat kan gewoon op school, ze staan op de balie bij de
ingang. Je kunt het spel na het spelen ook daar weer inleveren. Ook kun je bij haarstudio Ricardo
(Viveslaan 5) een spel ophalen. Nog vragen?
Bekijk de bijgevoegde flyer of stel je vragen aan het wijkplatform: wijkplatformblauwekei@gmail.com.

WIJ WENSEN U ALVAST HEEL
GEZELLIGE FEESTDAGEN,
GOEDE JAARWISSELING
EN EEN GEZOND 2018
TEAM KBS JACINTA

Bijlage weekjournaal: notulen MR vergadering 2 november 2017
Het volgende Weekjournaal komt op donderdag 11 januari 2018!

