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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u het Jaarboek van de Jacobaschool als bijlage van de Schoolgids. De 

Schoolgids kunt u vinden op onze website www.jacobaschool.nl. 

In dit Jaarboek vindt u o.a. een Jaarplanner, namen van contactpersonen, mailadressen van 

leerkrachten en leerlingenlijsten per groep. 

Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen worden gepubliceerd in de Tamtam of op de 

website. Heeft u vragen of opmerkingen, kom dan gerust langs of maak een afspraak. 

Het team van de Jacobaschool 
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http://www.jacobaschool.nl/


SCHOOLTIJDEN 

Maandag Gr. 1 t/m 8 8.30 – 14.45 uur 

Dinsdag Gr. 1 t/m 8 8.30 – 14.45 uur 

Woensdag Gr. 1 t/m 4 8.30 – 12.00 uur 

Gr. 5 t/m 8 8.30 – 12.15 uur 

Donderdag Gr. 1 t/m 8 8.30 – 14.45 uur 

Vrijdag Gr. 1 t/m 4 8.30 – 11.45 uur 

Gr. 5 t/m 8 8.30 – 14.45 uur 

 

GYMNASTIEK 

Maandag 
Groep 4 (om de week) 12:30-13:15 Leerkracht 
Groep 5 (om de week) 13:15-14:00 Leerkracht 
Groep 8 14:00-14:45 Leerkracht 
 
Dinsdag 
Groep 3 11.15 - 12.00 Leerkracht 
Groep 6 13.00 - 13.45 Vakleerkracht 
Groep 7 13.45 - 14.30 Vakleerkracht 
Zwemmen (om de week) 
Groep 4 / 5 13.00 - 14.00 (14.30 uur terug) 
 
Donderdag 
Groep 4 08:30-09:15 Vakleerkracht  
Groep 3 09:15-10:00 Vakleerkracht 
Groep 5 10:30-11:15 Vakleerkracht 
Groep 6 11:15-12:00 Vakleerkracht 
Groep 8 12:30-13:15 Vakleerkracht 
Groep 7 13:15-14:00 Vakleerkracht 
 
De kinderen van de groepen 1/2 gymmen volgens een eigen rooster. 
 
SCHOOLVAKANTIES EN FEESTDAGEN 

Herfstvakantie 23-10-2017 t/m 27-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018 

Pasen 30-03-2018 t/m 02-04-2018 

Meivakantie (incl. Hemelvaart) 27-04-2018 t/m 11-05-2018 

Tweede Pinksterdag 21-05-2018 

Zomervakantie 23-07-2018 t/m 31-08-2018 
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OVERIGE VRIJE DAGEN 

Studiedagen 1 t/m 8 (groepen 1 t/m 8 vrij) 

- maandag 30-10-2017 

- vrijdag 23-02-2018 (op de website staat 2-2) 

Margedagen 1 t/m 4 (groepen 1 t/m 4 vrij) 

- maandag 18-09-2017 

- donderdag 05-10-2017 

- donderdag 22-03-2018 

- donderdag 21-06-2018 

- maandag 09-07-2018 

CONTACTEN 

Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Deborah Sold (moeder van Ruben en Daniël Sold) 

Juliette Trimp (moeder van Maxine en Senna Carlier) 

tso.jacobaschool@gmail.com 

Contactpersonen Jacobaschool 

Annelies Bruins annelies.bruins@jl.nu 

Marieke Hamminga mariekehamminga@gmail.com: moeder van Saar (groep 4), Lizzy (groep 

6) en Kes groep 8 

Vertrouwenspersoon Stichting Jong Leren 

De heer drs. Menno Jansma p/a Schoolbegeleiding Zaanstreek en Waterland 

Postbus 188, 1440 AD te Purmerend, 0299-783400, info@sbzw.nl 

Educatieve dienstverlening Onderwijs Advies 

023-5100000 

Inspectie van het onderwijs 

0800-8051 

Team primair onderwijs, Europaweg 2 

Postbus 501, 2700 AM te Zoetermeer 

www. onderwijsinspectie.nl/contactformulier 

Bovenschools management Stichting Jong Leren 

023-5298988, www.jl.nu 

Jeugdgezondheidszorg 

A. Cohen (schoolarts) 0900 0400682 

G. Feunekes (jeugdverpleegkundige) 

Onderwijsloket Haarlem 

Mevr. H. Lemmen 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Namens de ouders: 

Marjolein Waes - Bot: moeder van Carmen (groep 4), Louisa (groep 6) en Julius (groep 8) 

Maaike Wagenborg - Vaanhold: moeder van Daan (groep 1/2 B), Livia (groep 5), Anna (groep 

7) en Felip (groep 8) 

Olaf Carlier: vader van Maxine (groep 4) en Senna (groep 5) 

Namens het team: 

Thijs Thissen (voorzitter: thijs.thissen@jl.nu) 
Lucienne Uytendaal 

Marian  de Ruiter 

OUDERVERENIGING 

Steef van ‘t Pad Bosch (voorzitter 

Thomas Visscher (penningmeester) 

Babs Dubois - van Kleef (secretaris) 

JACOBAFONDS 

Jeroen Hellemans (voorzitter) 

Thomas Visscher (penningmeester) 

Birgit van Greunsven (beheerder) 

Kijk voor meer informatie op: http://www.jacobaschool.nl/school/jacobafonds/  

CONTACT MET SCHOOL 

Jacobaschool 

Lanckhorstlaan 9 

2101 BA Heemstede 

Tel: 023-5475371 

e-mail: info.jacoba@jl.nu 

E-mail medewerkers 

Wilt u selectief gebruik maken van onderstaande e-mailadressen? Bij voorbaat dank. 

Wietse Algera Directie wietse.algera@jl.nu 

Lucienne Uytendaal Leerkracht gr. 1/2A en IB lucienne.uytendaal@jl.nu 

Nathalie Lamp Leerkracht gr. 1/2C nathalie.lamp@jl.nu 

Marthe Rutte Leerkracht gr. 1/2A en 3 marthe.rutte@jl.nu 

Marjolein WarmenhovenLeerkracht gr. 1/2B marjolein.warmenhoven@jl.nu 

Corrie van der Heijden Leerkracht gr. 1/2C corrie.vanderheijden@jl.nu 

Saskia Hurenkamp Leerkracht gr. 1/2B en 4 saskia.hurenkamp@jl.nu 

Thijs Thissen Leerkracht gr. 3 thijs.thissen@jl.nu 

Annelies Groeneveld Leerkracht gr. 4 en RT/IB annelies.groeneveld@jl.nu 

Marlies van Bruggen Leerkracht gr. 5 marlies.vanbruggen@jl.nu 

Marian de Ruiter Leerkracht gr. 6 marian.deruiter@jl.nu 

Mariet van den Berg Leerkracht gr. 6 mariet.vandenberg@jl.nu 
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Jorn van den Eijkhof Leerkracht gr. 7 en ICT jorn.vandeneijkhof@jl.nu 

Wietze de Jong? Leerkracht gr. 8 wietze.dejong@jl.nu  

Pjotr van der Marel Leerkracht gr. 8 pjotr.vandermarel@jl.nu 

Felice Bloemen Leerkrachtondersteuner felice.bloemen@jl.nu 

Annelies Bruins Leerkrachtondersteuner annelies.bruins@jl.nu 

Toon Kersten Concierge toon.kersten@jl.nu 

Femke Looman Vakdocent gym femke.looman@jl.nu 

Annelies Kole Vakdocent muziek  

GROEPSINDELING 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2A Marthe Marthe Lucienne Lucienne Lucienne 

1/2B Marjolein Marjolein Saskia Saskia Saskia 

1/2C Corrie Corrie Corrie Nathalie Nathalie 

3 Thijs Thijs Marthe Thijs Thijs 

4 Saskia Saskia Annelies G. Annelies G. Annelies G. 

5 Marlies Marlies Marlies Marlies Marlies 

6 Marian Marian Marian Mariet Mariet 

7 Jorn Jorn Jorien Jorn Jorn 

8 Pjotr Wietze Wietze Wietze Wietze 

 

AMBULANTE TIJD 

Directeur Wietse Algera ma, di, do en vr 

IB gr. 1 en 2 Lucienne Uijtendaal woensdagmiddag 

IB en RT gr. 3 t/m 8 Annelies Groeneveld ma en di 

Leerkrachtondersteuner/kindercoach Annelies Bruins ma, di en do 

Onderwijsassistent Felice Bloemen ma t/m vr 

Concierge Toon Kersten ma t/m vr 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Femke Looman di en do 

Vakleerkracht muziek Annelies Kole wo 

Administratieve ondersteuning Nicole Kappé ma 

KLASSENOUDERS 

1/2A Jeanine Aarts (Simon) Anna Beentjes (Nout) 

1/2B Kirsten Receveur (Charlotte) Frédérique Ledeboer (Isabelle) 
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1/2C Loutje Swart (Boris) Annemarie Spierenburg (Thijn) 

3 Jeanne-Marie Michels (Stijn) Karen Verhage (Boris) 

4 Juliette Trimp (Maxine) Astrid Sijmonsbergen - van den Berg 
(Tommy) 

5 Deborah Sold (Ruben) Monique Haag (Famke) 

6 Roos van Waaij (Olivia) Kiek Vijn - van den Berg (Kick) 

7 Peggy Marees (Take) Esmee Thoolen (Philip) 

8 Maaike Wagenborg (Felip) Femque van Geffen (Lieve) 

 

UITSTROOM LEERLINGEN 2016 - 2017 

College Hageveld 7 Advies 

Coornhertlyceum 6 VMBO-T (LWOO) 1 

Stedelijk Gymnasium 3 VMBO-T 2 

VMBO-T/HAVO 1 

Lyceum Sancta Maria 3 HAVO 7 

HAVO/VWO 3 

Montessori College 2 VWO 14 

Eerste Christelijk Lyceum 2  

Kennemerlyceum 2 

Rudolf Steinerschool 1 

Paulus Mavo 1 

SGM St. Michaelcollege 1 
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