
Jacob Maris Post

6 september
Ouderinformatieavond

21 september
Studiedag, leerlingen vrij

21 september t/m 23 september
Kamp groep 7/8

23 september 
Zie jezelf en zie elkaar dag voor OB,
MB en TB

5 t/m 16 oktober
Kinderboekenweek, thema Gi-Ga-
Groen 

15 oktober
Theatervoorstelling op school 'Plastic
Soep' (alle klassen)

19 oktober 
Open dag

22 t/m 30 oktober 
Herfstvakantie

31 oktober 
Studiedag, leerlingen vrij

WE ZIJN WEER BEGONNEN!

 A U G U S T U S  2 0 2 2

Maandag 22 augustus om 08.15 uur: de deuren gaan open.
Vol spanning wachten we op de leerlingen. Al snel vult de
school zich weer met geklets en gelach. Wat hebben we ze
gemist! 

Oude en nieuwe gezichten in de groep, we moeten allemaal
even wennen aan elkaar. De eerste weken staan in het teken
van groepsvorming. In het onderwijs wordt dit ook wel de
'Gouden Weken' genoemd. Onze lesmethode Kwink, voor
sociaal-emotioneel leren, helpt ons hierbij. Aan de hand van
allerlei spelletjes en activiteiten zorgen we voor een prettig
groepsklimaat. 

Zoals u wellicht is opgevallen wordt de school opnieuw in de
verf gezet, let dus op bij het aanraken van kozijnen. 

Dit schooljaar wordt er maandelijks een nieuwsbrief
verstuurd, waarin we vertellen wat we allemaal beleven op
school. Ook kunnen er belangrijke mededelingen gedaan
worden. 

We wensen u veel leesplezier,

Team Jacob Maris. 

AGENDA



TSO 

OUDERINFORMATIEAVOND

Jacob Maris
De eerste weken van school zullen alle klassen
nader kennismaken met Jacob Maris. Wie was
de man waar onze school naar vernoemd is? In
een lessenserie zullen de leerlingen
verschillende aspecten van de schilder en de
Haagsche School nader bekijken. We willen het
project op een leuke manier gaan afsluiten, hier
krijgt u nog verdere informatie over. 

2 A U G U S T U S  2 0 2 2

Vorig schooljaar hadden wij een samenwerking met
Norlandia voor de Tussen Schoolse Opvang. Ook
wel de TSO genoemd. Deze samenwerking is rond
de meivakantie stopgezet. De leerkrachten zijn
vanaf dat moment met de klas samen gaan eten en
pleinwacht gaan lopen. Dit ging ten koste van de
lunchpauzes van de juffen en meesters. Wij zijn
daarom op zoek gegaan naar een passende
oplossing. Vanaf maandag 29 augustus zal Partou
ons gaan ondersteunen bij de TSO. De
verantwoording voor de TSO ligt nog steeds bij de
school en wij dragen ook de kosten. Na een
afgesproken periode wordt dit geëvalueerd. Bij een
positieve evaluatie zal de verantwoording en de
communicatie omtrent de TSO overgedragen
worden naar Partou. U kunt zich dan inschrijven
voor de TSO en  hier zullen kosten aan verbonden
zijn.  Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.

Wij nodigen u van harte uit voor de
ouderinformatieavond op dinsdag 6
september. Tijdens deze avond zullen
de leerkrachten vertellen over het reilen
en zeilen in de klas, ze zullen zichzelf
voorstellen en de rol van de
klassenouder zal nader toegelicht
worden. Er zijn twee tijdstippen om de
klas van uw kind(eren) te kunnen
bezoeken. De eerste sessie is van 18.30
tot 19.00 uur en de tweede sessie van
19.00 tot 19.30 uur. Tijdens deze
avond krijgt u ook de leerlingstamkaart
van uw zoon kind(eren) uitgereikt in
een gesloten envelop. Op een
leerlingstamkaart staat o.a. het adres,
telefoon en noodnummers. Het verzoek
is om dit te controleren en eventueel te
wijzigen op de kaart. Wij ontvangen de
stamkaart graag ondertekend retour in
een gesloten envelop. Er wordt per kind
één exemplaar uitgedeeld, mocht u
twee exemplaren willen ontvangen kunt
u contact op nemen met Els van
Santen: els.vansanten@jacob-maris.nl  

Afbeelding Teylers Museum
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