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21 december:
Kerstviering

23 december:
Vrije dag

24 december t/m 8 januari: 
Kerstvakantie

23/24 februari:
studiedagen, alle kinderen vrij. 

25 februari t/m, 5 maart
voorjaarsvakantieDAG SINTERKLAASJE, DAG DAG LIEVE PIET...
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De afgelopen weken stond de school volledig in het teken van
Sinterklaas. Rommelpiet is langs geweest, er zijn pepernoten
gebakken in elke klas en we hebben onze slof mogen zetten die
gevuld was met een chocolaatje, mandarijn en een
klassengedicht. Op maandag 5 december kwam de goede Sint
met zijn pieten een bezoek brengen aan de school. De onderbouw
en middenbouw mochten hun talenten laten zien aan de Sint en
zijn Pieten en bij de tussen- en bovenbouw zijn de surprises
uitgepakt. 

Na het bezoek van Sinterklaas is de school helemaal omgetoverd
en zijn de klassen en gangen versierd met de mooiste lampjes,
kerstbomen, slingers en ballen. Op 21 december is de
kerstviering (meer informatie over de invulling volgt nog) en
vanaf vrijdag 23 december mogen we allemaal gaan genieten van
een welverdiende vakantie na deze drukke, maar gezellige
feestmaand. 

Groetjes,

Team Jacob Maris

AGENDA



KINDERPOSTZEGELS

VEILIGE SCHOOLOMGEVING

Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school. Laat uw kind verkeerservaring opdoen; 
Komt u toch met de auto? Volg dan de rijroutes die met zwarte pijlen staan aangegeven op het kaartje (zie
onze website). Daarmee voorkomt u dat u zichzelf vastrijdt;
Parkeer nooit dubbel, op de stoep, in een bocht of voor een uitrit. Gebruik altijd een officiële parkeerplaats;
Parkeer ook in de straat waar de tram rijdt. Daar zijn vaak nog vrije parkeerplaatsen te vinden;
Steek de straat met de tram over bij het zebrapad. Let goed op al het verkeer en let extra goed op de tram! 

Er zijn tijdens de haal– en brengmomenten veel auto’s rond onze school. De straten zijn smal. Zo ontstaan er
gevaarlijke situaties voor de lopende en fietsende kinderen. Dit willen we voorkomen. Daarom vragen we u,
namens de kinderen, om u aan de volgende gedragsafspraken te houden: 
  

Samen werken aan een veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes.
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Mijn naam is Janne van Engelen. In maart ben ik in
dienst gekomen bij CJG Rijnmond als
jeugdverpleegkundige. Sinds dit schooljaar ben ik
ook gekoppeld aan de Jacob Maris. Dit wil zeggen
dat u bij mij terecht kunt met vragen over
opvoeding, opgroeien en gezondheid. Geen vraag is
te gek! Mocht uw vraag niet binnen mijn
expertisegebied vallen kunnen we samen kijken bij
wie de vraag wel past. 
Mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag. U
kunt altijd appen, bellen of een mail sturen. 

Contactgegevens: 
E-mailadres: j.van.engelen@cjgrijnmond.nl
Telefoonnummer: 06-43449124

Wat een topprestatie van de bovenbouw! Er is
voor €9.046.765 opgehaald met de verkoop
van kinderpostzegels. We mogen ons oprecht
een superschool noemen. 

 EVEN VOORSTELLEN

mailto:j.van.engelen@cjgrijnmond.nl


TOYS 'N WRAP

Tijdens de kerstperiode worden er veel kerstkaarten
gestuurd met mooie en prachtige wensen. Veel
ouderen voelen zich rond de feestdagen eenzaam en
krijgen weinig bezoek. 

Deze kerst zullen wij de bewoners van
verzorgingstehuis Liduina verrassen met een
zelfgemaakte kerstkaart, om zo hun een vrolijk en
mooi moment te bezorgen tijdens de feestdagen. 

De nationale voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen
nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het
wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de
wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen.

Ook de Jacob Maris doet mee met de Nationale Voorleeswedstrijd. In de bovenbouw zijn de voorrondes gehouden
en daaruit zijn drie leerlingen uit groep 7 en drie leerlingen uit groep 8 gekozen. Deze zes leerlingen namen het
tegen elkaar op in de schoolronde. De leerlingen werden beoordeeld door een driekoppige jury en de keuze was
lastig. Alle 6 de leerlingen deden het erg goed en iedereen had zijn kwaliteiten. Toch hebben we de
voorleeskampioen van de Jacob Maris gekozen en dat is Evi uit groep 8. Zij gaat ons representeren bij de regio
voorrondes in de bibliotheek van Rotterdam. Succes Evi! 
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Er is dit jaar een recordhoeveelheid speelgoed
ingezameld voor de actie Toys 'n Wrap. Het is
niet voor ieder kind vanzelfsprekend om een
cadeau te ontvangen in de feestmaand
december. Stichting Toys 'n Wrap zorgt ervoor,
dankzij jullie hulp, dat ook deze kinderen een
cadeautje kunnen krijgen.  

Namens Toys ‘n Wrap en alle kinderen en
ouders die iets mogen ontvangen, heel erg
bedankt!

 LIDUINA EN KERSTKAARTEN



MONTESSORI ONDERWIJS

Na haar studie gaat ze werken met zwakzinnige
kinderen waardoor ze ideeën ontwikkelde over hoe
deze kinderen behandeld moesten worden. Ze wil
graag haar methode ook toepassen in het regulier
onderwijs en opent in 1907, in een van de armste
wijken van Rome, haar Casa dei Bambini. Op basis
van haar ervaringen ontwikkelde ze vervolgens haar
eigen opvoedingsmethode. 

In haar geboorteland had Montessori niet heel veel
succes met haar onderwijsmethode. Vanaf 1913
maakte ze veel reizen naar het buitenland.
Uiteindelijk vestigde ze zich in Nederland, waar ze
in 1950 haar doctor honoris causa (eredoctoraat)
behaalde aan de Universiteit van Amsterdam.
Datzelfde jaar werd ze ook benoemd tot Officier in
de Orde van Oranje-Nassau. 

De eerste montessorischool van Nederland werd in
1915 geopend in Den Haag (zie foto). Maria
Montessori overleed in de lente van 1952. Zij werd
begraven in Noordwijk.  
(bron: https://historiek.net/google-eert-pedagoog-maria-montessori/18019/) 

Corona draaiboek
In navolging van de landelijke verplichting voor het hebben van een Corona draaiboek heeft ook de Jacob Maris
een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek is goedgekeurd door de MR en kunt u terug vinden op onze website. 
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In de nieuwsbrieven zullen we voortaan
aandacht besteden aan Montessori onderwijs.
Dit zullen we doen door bijvoorbeeld een
bepaald materiaal uit te lichten, of een korte
uitleg te geven op de visie van Maria
Montessori. 

In deze nieuwsbrief willen wij u meer vertellen
over Maria zelf. Wilt u hierna meer over haar
te weten komen, raden we u aan om haar
biografie van Cristina De Stefano te gaan
lezen. 

Maria was een zeer bevlogen vrouw, die haar
tijd ver vooruit was. Ze werd geboren op 31
augustus 1870 in Italië. Na haar middelbare
schooltijd gaat ze als een van de eerste
vrouwen in Italië medicijnen studeren, in
1896 studeert ze af als eerste vrouwelijke
arts van Italië. 

https://historiek.net/c/amsterdam/

