
Algemeen 
 
Voorwoord  
Graag begin ik met een compliment voor alle ouders/verzorgers en kinderen: het parkeren van 
de (bak)fietsen gaat na de mail van vorige week al veel beter, waarvoor dank!  
 
In deze Tamtam leest u meer over ons thema “Andere culturen”, komende week ontvangt u 
een uitnodiging voor de kijkmiddag van 20 februari.  
Op vrijdag 23 februari zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag met als 
onderwerpen (meer)begaafdheid, eigenaarschap bij kinderen en het werken met 
chromebooks. Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen op deze gebieden! 
 
Tot slot wens ik en een fijn weekend en veel leesplezier! 
 
Wietse Algera 
 

Groep 1/2 A 
Deze week gaan wij op reis door Afrika. Maandag en dinsdag hebben wij Congo en Egypte 
bezocht. Op de wereldkaart zien wij dat dat heel ver ligt! Maandag hebben wij geoefend om 
een ritme te klappen, zoals kinderen in Congo dat ook doen. Dinsdag hebben wij een heuse 
kamelenrace gehouden, welke kameel kwam als eerste bij de finish? 

 
Een ritme klappen op je benen of met een instrument 
Maandag hebben we de verjaardag van Thiemo gevierd. Hij is 5 jaar geworden. Thiemo nog 
hartelijk gefeliciteerd. 
Mats zit nu ook in groep 1a. Mats wij wensen jou heel veel plezier bij ons in de groep. 
Woensdag, donderdag en vrijdag ging de reis naar Tanzania, en Japan. 
Wij weten nu hoe de huizen van de mensen in Tanzania gebouwd zijn en waarom de mensen in 
Japan met stokjes eten. Vrijdag hebben we geprobeerd om zelf met stokjes te eten. Best 
moeilijk:) 
Volgende week vervolgen wij onze reis naar zuid amerika. 
Fijn weekend! 
 
Groep1/2B 
We genieten van onze wereldreis. Deze week zijn we in Egypte, Congo en Tanzania en Japan 
geweest. Ook leren we leuke liedjes over landen in de wereld. 
Heeft u de nieuwe banken al gezien?! Prachtig zijn ze.  
Helaas was juf Saskia deze week ziek. Dank je wel juf Ingeborg voor het invallen. Gezellig om je 
weer een keer in de klas te hebben als juf.  



We hopen natuurlijk wel dat juf Saskia volgende week weer helemaal beter is. Ook in de groep 
hebben we een paar zieken gehad. En in de groep zelf is het een gehoest en geproest. Hopelijk 
is iedereen snel weer helemaal opgeknapt. 
Heel fijn weekend! 
 
 
Groep 1/2C 
Wat is het toch leuk om de hele wereld over te gaan; zo zitten we in Congo, dan in Egypte, 
Tanzania en ook het verre Oosten wordt bezocht! De juffen en de kinderen genieten ervan!  
Op donderdagmiddag hebben we zelfs rijst en noedels in de klas gekookt en geproefd; de 
kinderen smulden ervan en niemand vond het “ vies”. 
Helaas werd juf Corrie dinsdag  geveld door de griep. We hopen dat je je snel weer beter voelt, 
juf! 
Deze week hadden we wel 2 jarige joppen; Ole en Bente werden allebei 5 jaar en dat hebben 
we natuurlijk uitgebreid gevierd. Van harte gefeliciteerd allebei en nog bedankt voor de 
lekkere traktaties! 
Heeft u onze prachtige nieuwe banken al gezien? We hebben nu een “ vaste” kring en hoeven 
dus niet meer met stoelen te slepen, heel fijn. 
Fijn weekend! 
 
Groep 3 
Wat hebben we deze week veel geleerd! De Ramadan en het Suikerfeest stonden centraal. 
Djamila kwam vertellen over de Ramadan en het Suikerfeest. We kregen een compliment van 
haar dat we al zoveel wisten over deze onderwerpen. Ook leuk om te merken dat we vorige 
week nog heel weinig wisten van het onderwerp Islam, maar dat we nu al veel geleerd hebben. 
We hebben onze handen omgetrokken en ze versierd met “henna”. De kinderen hebben voor 
het eerst met Oost-Indische inkt en een kroontjespen gewerkt! Dat smaakte naar meer! 
Komende week staan de CITO spelling en DMT op het program. er zijn ook nog enkele 
kinderen die wat toetsjes in moeten halen. Het eind is in zicht. 
Donderdag gaan we schaatsen! Juf Femke heeft vorige week een uitgebreide mail gestuurd! 
Maandag krijgen de kinderen een schaatshuurformuliertje mee. Wilt u, indien uw kind 
schaatsen moet huren, het geld in een envelop doen met dit briefje eraan geniet. deze envelop 
gaarne op donderdag aan mij geven. Ik verzamel ze en geef ze mee met de begeleidende ouder. 
We hebben ‘s ochtends nog gewoon gym, dus trek nog niet de schaatskleren aan bij de 
kinderen, dat maakt het omkleden zo lastig. Ook is het erg warm… 
Deze week vierde Taeke zijn 8ste verjaardag! Gefeliciflapstaart!  
 
Groep 4  
De kinderen weten nu van alles over de Ramadan. Er zijn mooie tekeningen van hun eigen 
handen gemaakt en versierd met  “henna”. Sommige kinderen hebben zelfs met oost-indische 
inkt gewerkt.  
We kregen bezoek van een mevrouw, Djamila,  die islamitisch is. De  kinderen hadden vragen 
gemaakt die ze haar konden stellen, dat was erg interessant. En bij school tv zijn filmpjes 
bekeken over de islam. 
De woordenschat- en begrijpend leestoets van cito zijn gemaakt. Volgende week spelling en 
dan is alles klaar. Alle zieke kinderen zullen volgende week de toetsen nog inhalen. 



Ook juf Saskia was ziek, wat een pech! Gelukkig was meester Gerard in de groep om voor haar 
in te vallen. We wensen haar beterschap en hopen dat ze er maandag weer is. 
Met rekenen zijn we gestart met de tafel van 8.  Meester Gerard heeft de kalender herhaald: 
hoeveel maanden heeft een jaar, wanneer ben je jarig, de maanden op volgorde noemen. 
In het schrijfschrift gaan we met pen beginnen, de kinderen krijgen van school een balpen. Zij 
mogen van thuis ook een stabilo meenemen. 
Oefent u thuis nog met de tafel van 3 en 4, fijn! 
Denkt u aan de zwemspullen dinsdag? 
Donderdag schaatsen, juf Femke heeft hierover vorige week een mail gestuurd. Bij 
schaatshuur het geld (5 euro) in een enveloppe, graag in de tas van uw kind. Het briefje voor 
eventuele schaatshuur graag eraan geniet. 
 
Groep 5 
Wat was het uitje naar het Joods Historisch Museum een succes! De kinderen hebben hun 
kennis over de Tora en het Hebreeuws uitgebreid, briefjes voor in de klaagmuur geschreven en 
zelfs matzes gebakken en natuurlijk opgegeten! Fijn dat er zoveel ouders waren die konden 
rijden, bedankt! Het uitje was een welkome afwisseling na alle toetsen van deze week. 
Volgende week de laatste week Cito toetsen met het tweede deel van begrijpend lezen en 
spelling. Met rekenen zijn we afgelopen week gestart in het nieuwe rekenboek en werkschrift. 
We hebben sommen als 487+50 en 146-80 uitgerekend in een of twee sprongen.  Met spelling 
hebben we blok 4 herhaald en nog een extra oefendictee met lange en korte klanken gedaan. 
Dit ging erg goed! Daarnaast ook veel interessante spreekbeurten deze week. Onderwerpen 
als de husky, diamanten en goochelen zijn voorbij gekomen. Met op vrijdag zelfs nog 
goocheltrucs in de klas! Volgende week een sportieve week met dinsdag zwemmen en 
donderdag schaatsen.  Voor nu een fijn weekend! 
 
Groep 6 
We waren een beetje van slag…. woensdag waren er 9 kinderen ziek en ook onze jarige Jari 
was door de griep geveld!  Daarom deze  dag maar geen Cito’s, maar de andere dagen van de 
week hebben we hier wel hard aan gewerkt. Volgende week een 2e deel Woordenschat en 
Spelling. 
‘s Middags staat in het teken van thematisch werken. Na vorige week de theorie te hebben 
behandeld, deze week een andere opzet. We hebben vier opdrachten en de kinderen hebben 
gekozen welke opdracht ze willen gaan uitvoeren. Zelfstandig of in tweetal wordt er gewerkt 
en de leerlingen geven aan het einde aan de klas een presentatie van hun werk. Ze maken een 
dreidelspel, onderzoeken het Hebreeuws of maken een uitnodiging voor een Bar Mitswa. Het 
enthousiasme is groot! 
Huiswerk: 
Woensdag: rekenblad. Het gaat om een verrijkingsblad van de methode. Dobbelstenen 
noodzakelijk! 
 
Groep 7 
Ook deze week is weer hard gewerkt aan het project over andere culturen. We ronden de 
laatste opdrachten van het Hindoeïsme af en richten ons volgende week op het Boeddhisme. 
Een aantal groepjes is nog bezig met het afronden van de midgetgolfbaan, waardoor we deze 
volgende week gaan uittesten en daarna mee naar huis nemen. 



Tijdens de toetsen is er goed en geconcentreerd gewerkt. Volgende week ronden we 
woordenschat af en gaan we verder met spelling.  
Op donderdag gaan we schaatsen, denkt u op deze dag aan de envelop voor het huren van 
schaatsen? 
Fijn weekend! 
 
Groep 8 
We zijn deze week verder gegaan met ons project over het Hindoeïsme. Volgende week 
gaan we beginnen met het Boeddhisme. Met de muziekles op woensdag hebben we ons 
ook verdiept in de klanken en muziek van het Boeddhisme en Hindoeïsme. Maandag 
begonnen we de week bij meester Pjotr. Naast alle vakken was er ook tijd om even te kijken 
naar de tv-uitzending van Joshil en Teun. Donderdag hebben we de verjaardag gevierd van 
Thijmen. Vrijdag stond het bezoek aan het Sancta op het programma. Leuk om deze school 
ook van binnen te bekijken en lessen te volgen. Het gaat nu toch wel echt beginnen. 
Volgende week staan de adviesgesprekken al op de planning. De rapporten komen er na de 
vakantie ook alweer aan. De rapporten die nog thuis liggen mogen weer mee naar school.  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 13 februari: Redactie 18 
Woensdag: 14 februari: WW-spelling 30 +31 
Donderdag 15 februari: Begrijpend lezen D19 + schaatsen! Vergeten jullie de briefjes niet in 
te leveren? Graag ook nog even letten op de envelop met gepast geld voor het huren van de 
schaatsen) 


