
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Griepgolf 
In deze tijden van een ware griepgolf zijn er helaas veel kinderen, ouders en collega’s ziek. Het 
vervangen van collega’s is in zo’n periode voor veel scholen steeds vaker een complexe puzzel. 
Vervangers (bijvoorbeeld uit onze bovenschoolse en interne invalpool) zijn schaars, meestal 
druk bezet en soms ook zelf ziek.  
 
Gelukkig weten wij tot op heden te zorgen voor interne vervanging. Dit betekent dat er soms 
een onderwijsassistent, IB-er of directeur voor de groep staat. Ook vallen part-time 
(oud)collega’s in op hun vrije dagen, waarvoor dank! 
 
Lerarentekort 
Met het groeiende lerarentekort sluit ik echter niet uit dat we in eventuele noodgevallen 
genoodzaakt zijn een groep te verdelen over andere groepen. Alleen in uiterste nood kan het 
zelfs voorkomen dat we geen andere oplossing hebben dan een groep thuis te laten blijven. We 
zullen u hier dan op z’n vroegst één dag van tevoren over informeren, omdat we tot het laatste 
moment ons uiterste best blijven doen om dat te voorkomen.  
Vanzelfsprekend hopen wij dat het niet zo ver zal komen. Ik vind het wel belangrijk dat u 
hiervan op de hoogte bent. 
 
Oproep 
Bent u (of kent u) een bevoegde leerkracht die af en toe in zou willen vallen? Dan hoor ik dat 
natuurlijk graag via wietse.algera@jl.nu. 
 
Voor nu wens ik iedereen met griep van harte beterschap en u veel leesplezier en een fijn 
weekend! 
 
Wietse Algera 
  
Groep 1/2A 
Deze week zijn wij begonnen met het thema culturen. De juffen zijn in een reismachine gestapt 
en kwamen eruit in een ander land. Die reismachine werkt niet zomaar, je moet wel eerst op 
‘aan’  drukken, 3 rondjes eromheen lopen en dan terugtellen van 10 naar 0. Wat een 
ingewikkelde machine, deze hangt nu ook boven in de huishoek. Op dinsdag was er nog een 
keer een dokter in onze klas, de moeder van Lotje is KNO-arts. De kinderen vonden het heel 
interessant om alles te horen en zien over je keel, neus en oren!  
We zijn deze eerste week op reis geweest door Europa, volgende week zullen wij naar Afrika 
afreizen, maar ook naarAzie. 
De kinderen mogen voorwerpen uit die werelddelen meenemen voor op de 
belangstellingstafel. 
Een heel fijn weekend gewenst en tot maandag 
 



 
Berend, Pleun en Yvar hebben de Eiffeltoren na gemaakt.  
 

 
 
Groep 1/2 B 
Maandag zijn we begonnen met het nieuwe thema: op wereldreis. 
We zijn gestart met een voorstelling. De juffen gingen in een reismachine en jawel …… we zaten 
in een ander land: Spanje, China, Amerika en  Afrika.  
We maken ook  al flinke reizen in groep 1B, Ierland, Portugal, Zweden, we zijn echte 
wereldkinderen! Fijn dat er al zoveel spullen van huis zijn meegenomen voor de kijktafel. 
Elke dag bezoeken we een ander land. Helaas lagen er deze week veel  kinderen   
ziek in bed. Heel veel beterschap nog voor de zieken thuis. De nieuwe letter voor de lettertafel 
is de letter i. Volgende week vrijdag komt juf Ingeborg voor een keertje in de klas. Dat is alweer 
een tijdje geleden maar fijn dat ze komt invallen deze ochtend. 
Voor iedereen een goed weekend! 
 
Groep 1/2 C 
Maandag zijn we met een nieuw thema gestart: “op wereldreis”.  Het thema is geopend met een 
voorstelling over een “reismachine”. Je gaat in de machine, je zet hem aan en na drie rondjes 
lopen en terugtellen vanaf 10 ben je dan in een “andere wereld”.….! 
Voor de thematafel en voor de reismachine hebben we graag kleding van kinderen uit andere 
landen, een rugzak, verrekijker, kompas, een souvenier,  een paspoort of fototoestel. Daar 
kunnen we dan mee spelen dat we op reis gaan naar een vreemd land. 



Op de lettertafel ligt volgende week de letter i. Van “ik”, maar ook de middelste letter in 
eenlettergrepige woorden: sik, lik, mis. 
Het kan zijn dat uw kind vandaag (vrijdag) zijn of haar fruitbakje niet helemaal heeft 
leeggegeten. Wij begonnen de dag namelijk met een groot stuk taart van onze jarige Jet: Julia! 
Wat een lekkere traktatie aan het begin van de dag, maar daar zaten de buikjes aardig van vol, 
vandaar. Nog van harte gefeliciteerd, Julia! 
Evita Stoel is bij ons in de klas komen wennen. Welkom Evita, nog even geduld, want eind 
februari word je vier!  
Maandag as. komt ook Amilya Weustink voor het eerst wennen. Zij wordt 8 maart vier jaar. 
Dat wordt gezellig, met twee meisjes erbij.  
Fijn weekend en tot maandag. 
 
Groep 3 
Tjee wat een zieken in groep 3, op dinsdag waren er wel 7(!) zieken. Beterschap voor alle 
zieken!  
Maandag kregen we bezoek van de tandarts, in het kader van de Gezonde maand! Dank 
tandarts Erik en je 2 assistentes. 
Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe schoolbrede thema:  “Andere culturen”. Samen 
met groep 4 richten we ons op “de Islam”. Best een ingewikkeld onderwerp. We zijn deze week 
eerst maar eens begonnen met het ontdekken van de verschillen en overeenkomsten tussen 
het katholieke geloof en de islam. We zijn er achter gekomen dat er heel veel overeenkomsten 
zijn! In de Bijbel en de Koran staan zelfs dezelfde verhalen! We hebben elkaar begroet met een 
keurig “Salam Aleikum” keurig beantwoordt met “Aleikum Salam”, we hebben overheerlijke 
zoete Marokkaanse koekjes gegeten. Ok hebben we een heeeeel moeilijk werkje gemaakt, we 
maakten met papier met ons groepje een eigen mozaïek.  Volgende week gaan we aan de slag 
over de Ramadan en het suikerfeest. 
Vanaf 6 februari zal Lisa kneppers in onze groep stage komen lopen. Zij is eerstejaars student 
aan de Academische PABO in leiden. We wensen haar een fijne en leerzame tijd in groep 3! 
De CITO rekentoets is af! Volgende week staat de Woordenschattoets op het program. 
Deze week vierde Mick zijn 7de verjaardag! Gefeliciflapstaart Mick! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4 
Beterschap voor alle zieke kinderen uit de groep! We hopen dat jullie weer snel opgeknapt zijn.  
We zijn begonnen met het nieuwe project: andere culturen.  We hebben gesproken over de 
overeenkomsten en de verschillen tussen het christendom en de islam: kerk-moskee,  bijbel, 
koran. We hebben elkaar begroet met de woorden Salam Aleikum en zoete arabische koekjes 
gegeten. Elk groepje maakte  een mozaïek net zoals  we zien in de moskee. De kinderen 
werkten met elkaar, dus samenwerking was heel belangrijk en wat konden ze dat al goed.  Kom 
gerust eens kijken naar de prachtige werkjes! 
We hebben mooie  moskee foto’s gezien van de moeder van Lode. Ook kleuren ze prachtige 
mandala’s en juf Annelies Koole heeft een Marokkaans liedje en dansje aangeleerd. 
De Citorekentoets is af, volgende week zullen de kinderen die ziek waren deze toets inhalen. 
Komende week zijn woordenschat en begrijpend lezen aan de beurt. Hopelijk is iedereen er 
dan weer! De kinderen hebben een boekje mee naar huis waarin u kunt zien hoe zo’n 
begrijpend leestoets eruit ziet. 



Met spelling hebben we geoefend met  de woorden die eindigen op -ig en -lijk. 
Enkele kinderen hebben een spelletje van de tafel van 2 en/of 5 mee naar huis,wilt u deze met 
uw kind oefenen, dank! Eind volgende week heeft dan iedereen een sticker voor de tafel van 2 
en 5, dat zou super zijn. 
 
Groep 5 
Wat is er hard gewerkt deze week! De Cito Rekenen is inmiddels afgerond en ook alle AVI 
toetsen zijn afgenomen. Super om te zien dat iedereen een leesniveau vooruit is gegaan! 
Volgende week woordenschat en begrijpend lezen.   
Deze week zijn we ook gestart met het thema “Jodendom”. Woensdag is de opa van Ruben in 
de klas geweest om hierover te vertellen. De kinderen hebben aandachtig geluisterd en veel 
geleerd. Aan het einde van de week hebben de kinderen zich nog verder verdiept in een aspect 
van het Jodendom en hier een stukje over geschreven. De kennis is vervolgens met de groep 
gedeeld. Zo leren we van en met elkaar! Volgende week brengen we een bezoek aan het Joods 
Historisch Museum. Fijn dat er zoveel ouders hebben aangeboden om te rijden. Tot zover voor 
deze week, beterschap voor alle zieken en hopelijk allemaal tot volgende week! 
 
Groep 6 
Deze week zijn wij gestart met het thematisch werken “Andere culturen” en gaan groep 5 en 6 
zich richten op het Jodendom. 
Het meest fascinerende van het beroep van leerkracht is kinderen nieuwe dingen en inzichten 
te leren. Daarom heb je als leerkrachten een geweldige week wanneer op maandag bij het 
woordveld maken de kinderen zo goed als niets van het Jodendom weten en aan het eind van 
de week laten horen en zien wat zij in een week aan nieuwe kennis (en dat is veel) hebben 
opgestoken! Filmpjes, informatie en er thuis over praten geven kennis. Het bezoek van de opa 
van Ruben (gr 5) die ons verteld heeft over wat het betekent om Joods ze zijn maakte indruk. 
Als afsluiter deze week een bezoek aan het Joods Historisch museum in Amsterdam. 
Hoe wij na deze week verder gaan staat komende week in de Tamtam! 
Cito rekenen is klaar. Komende week woordenschat en begrijpend lezen.  
Bij de start deze week waren er zenuwen bij een aantal kinderen.  Juf Annelies Bruins heeft de 
kinderen uitgelegd  hoe dit komt en dat je moet proberen te kiezen voor de groene weg. Ik doe 
mijn best, daar word ik rustig van en dan gaat het goed! Soms oversteken naar rood - ik moet 
het goed doen en daardoor zenuwachtig - kan gebeuren, maar oversteken terug naar groen! 
 
huiswerk: 
donderdag 8 feb.: topotoets H.4 (de kinderen moeten alles wat ingevuld staat leren, dus van 
opgave 1,2,3,4 en 7). Bestudeer ook de spelling.  
 
Groep 7 
Het project over andere culturen is gestart! We verdiepen ons eerst in het Hindoeïsme. Na het 
bijzondere en ook wel lugubere verhaal over Ganesh maakt de klas hier nu een schilderij over. 
Komende week gaan we op donderdag aan de slag met henna, denk aan oude(re) kleding! 
Op het prikbord hangt de muurkrant van groep 7 over het thema “licht”. De kinderen hebben 
een onderwerp uitgekozen en zich hierin verdiept. 
Ook de midgetgolfbanen zijn deze week afgerond. Volgende week gaan we ze daadwerkelijk 
uittesten, hiervoor hebben we een aantal clubs, golfballetjes en/of tafeltennisballetjes nodig. 



Huiswerk: 
Dinsdag 6 februari: redactiesommen 16 
Woensdag 7 februari: Goed begrepen 16 
Donderdag 8 februari: Spreekwoorden les 2 
 
Groep 8 
We zijn gestart met het thema over andere culturen. We zijn begonnen met het Hindoeïsme. 
Het verhaal van Ganesh en Divali zijn al aan bod geweest. De komende dagen gaan we ons hier 
verder in verdiepen. Vandaag hebben de kinderen een briefje meegekregen om (eventueel) 
schaatsen te huren voor donderdag 15 februari. Uitleg over deze briefjes stond in de mail van 
juf Femke. Bij vragen horen we het graag. Volgende week brengen we op vrijdagmiddag een 
bezoek aan het Sancta. We gaan op de fiets. Fijn dat er zoveel hulp is met meefietsen.  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 6: Toets AK blok 3 
Woensdag 7: Redactie 17 
Donderdag 8: WW-spelling 27 + 28 
Vrijdag 9: Begr. lezen D18 + fiets mee voor bezoek Sancta  


