
Algemeen 
 
Voorwoord  
Donderdag was het schaatsen een groot succes, met een item op TV in Hart van Nederland 
inclusief een interview met enkele leerlingen,  juf Mariët en meester Jorn. Hulde voor de OV 
voor de organisatie en dank aan alle hulpouders! 
 
Eerder deze week ontving u een uitnodiging voor de kijkmiddag. Wij heten u a.s dinsdag graag 
welkom in de verschillende lokalen. Op vrijdag zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor 
het team. Mede daarom ontvangt u volgende week geen Tamtam. 
 
Namens het team wens ik iedereen alvast een heerlijke voorjaarsvakantie. Wij zien u graag 
weer op maandag 5 maart op de Jacobaschool! 
 
Wietse Algera  
 
Uitnodiging  TSO: informatieavond Kanjertraining 
Vanuit de Stichting TSO willen wij u graag een informatieavond m.b.t. de Kanjertraining 
aanbieden, toegespitst op uw rol als pleinwacht tijdens de overblijf. Wij vinden het belangrijk 
dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers inhoudelijk goed geïnformeerd zijn en daar zowel 
thuis als op het schoolplein profijt van hebben.  
 
Per mail bent u eerder deze week uitgenodigd op de Jacobaschool in het lokaal van groep 7 
op dinsdag 13 maart van 20:00 tot 22:00. De deuren gaan open om 19:45 uur, zodat we 
op tijd kunnen starten.Om de belangstelling in te kunnen schatten verzoeken wij u om bij 
deelname een mail te sturen naar de Stichting TSO: tso.jacobaschool@gmail.com.  
Wij kijken uit naar uw aanmelding en een leuke en leerzame avond.  
 

Groep 1/2A 
Juf Marthe was maandag en dinsdag helaas ziek, de hele klas wenst haar veel beterschap! Ook 
wat kinderen waren ziek, wij hopen iedereen volgende week weer gezond in de klas te zien. 
Deze week zijn wij van Azië naar Zuid-Amerika gereisd. We zijn maandag naar Indonesië 
geweest, dat land bestaat uit allemaal eilanden. We weten nu wat onze rechter- en linkerhand 
zijn, want in Indonesië eten ze alleen met hun rechterhand. Vraag maar eens waarom het 
onbeleefd is om met links te eten… Nout had dadels meegenomen, die hebben we ook 
geproefd. Sommige kinderen vonden dit lekker, anderen wat minder, maar we hebben het wel 
allemaal geproefd. Dinsdag hebben wij iets over Singapore geleerd, dit is een heel klein land, 
eigenlijk alleen maar een stad. Ook zijn wij dinsdag naar Venezuela gegaan, dit ligt weer 
helemaal aan de andere kant van de wereld. Hier hebben wij de letter ‘v’ geleerd.  
Op de zieke kinderen na hebben alle oudste kleuters de citotoetsen af. Als de uitslag daar 
aanleiding toe geeft, nemen wij contact met u op. 
Donderdagmiddag zijn alle kleuters naar de Jacobabioscoop geweest. 
Zij hebben zeer aandachtig gekeken naar Pluk van de Petteflet, met in de pauze iets lekkers te 
eten en drinken. 
Volgende week dinsdag zien we jullie graag op de kijkmiddag zodat wij iets kunnen vertellen 
over onze wereldreis! 



Fijn weekend en tot maandag. 
 
Groep 1/2B 
We hebben weer een week van hard werken achter de rug. Gelukkig is juf Saskia weer beter. 
De kinderen wisselen elkaar nog een beetje af met ziek zijn. Hopelijk zijn we volgende week 
weer helemaal compleet. Vooral voor de dinsdag is dat belangrijk want dan hebben we tijdens 
de kijkmiddag een verrassing voor de papa’s, mama’s, oppassers etc. Het zou gezellig zijn, 
wanneer u allen om half 3 in de klas bent voor………… Wanneer u daarna de school bent 
doorgelopen met uw kind, wilt u dan vast de kleiwerkjes uit de klas meenemen? 
We zijn ook deze week nog lekker bezig geweest met het project en hebben weer heel wat 
afgereisd. Van Japan, Indonesië en Bangladesh zijn we naar de andere kant van de wereld 
gereisd, naar Zuid Amerika. Vraag uw kind maar eens wat er allemaal geleerd is. En 
hieperdepiep hoera voor Charlotte, woensdag werd ze 6 jaar, we hebben haar fijn jarig 
gemaakt. En de dag erna Daniel, 5 jaar, hiep hoera, alweer feest in de klas. Donderdag hebben 
we s’middags fijn in onze bioscoop naar de film: Pluk van de Petteflet gekeken, terwijl de rest 
van de school naar schaatsen was. Heerlijk met een hapje en een drankje, net een echte 
bioscoop! 
Fijn weekend allemaal en we hopen u allen te zien op de dinsdagmiddag. 
 
Groep 1/2C 
Gelukkig zijn we allemaal weer beter: De hele club was deze week compleet.  
We plakken elke keer als we het over een vreemd land hebben een vlag op onze kaart. Zo leren 
we al heel wat vlaggen herkennen:  Egypte, Indonesie, Peru, Japan…. We doen dan een reken- 
of taalspelletje dat met dat land heeft te maken.  Of we maken een knutseltje van iets wat bij 
dat land hoort.  
Dinsdag maken we er een tentoonstelling van. Komt u kijken? Om 14.30 in de klas. Na afloop 
mogen de kleiwerkjes alvast mee naar huis.  
We leren een Chinees liedje en een liedje over de grote banaan uit Afrika. 
De cito-toetsjes van groep 2 zijn klaar. Het groepje oudsten heeft het leuk gevonden om te 
doen en de resultaten zijn ook verbluffend!  
Afgelopen donderdagmiddag hebben we met alle kleuters in de Jacobabioscoop naar de film 
Pluk van de Petteflat gekeken. Tussendoor was er een heuse pauze met een hapje en een 
drankje. Het was supergezellig en de kinderen hebben genoten! 
De letter op de lettertafel is vanaf maandag de V.   
Tot volgende week!  
 
Groep 3 
Wat boffen we toch met juf Sawsan! Maandag heeft zij onze namen in het Arabisch 
opgeschreven zodat wij ze na kunnen schrijven. Wist u dat je dan aan de rechterkant moet 
beginnen en dat de naam niet uit losse letters maar uit klanken bestaat! Mooi om te zien hoe 
snel de kinderen dit onder de knie hadden. Op dinsdag kregen we bezoek van de oma van Tim. 
Zij is godsdienstlerares geweest en kwam ons vertellen over de Islam. De kinderen hebben 
geboeid  geluisterd! Dank voor uw mooie verhaal! 
Woensdag was juf Marthe ziek, wat fijn dat juf Francien en juf Felice er waren. Dank! 
Donderdag hebben we heerlijk geschaatst! Ik heb weer nieuwe Ireens en Svens voorbij zien 
zoeven! Dank aan alle ouders voor alle hulp! 



We genieten van de Olympische Spelen, in de pauze niet voorlezen maar fijn een wedstrijdje 
skeleton of Noordse Combinatie kijken!  
Kern 7 van veilig leren lezen is afgerond. We beginnen fijn aan kern 8! 
Veerle vierde deze week haar 7de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Maandagmiddag hebben we onze naam in het arabisch leren schrijven.  De namen bestaan uit 
klanken en je start met schrijven aan de rechterkant van het blad. Leerzaam en leuk om de 
verschillen te zien met ons schrijven! Komende dinsdag kunt u het resultaat zien tijdens de 
kijkmiddag op school. Komt u ook allemaal kijken?  
Met rekenen oefenen we sommen als: 34+ 18. Eerst 10 erbij en dan splits je de 8 in 6 en 2, de 
kinderen krijgen het al aardig door. 
Heel veel stickers zijn behaald voor de tafels van 3 en 4. Ons doel is dat alle kinderen deze 2 
tafels voor de voorjaarsvakantie beheersen, daar hebben we uw hulp bij nodig.  Sommige 
kinderen hebben kaartjes van deze tafels bij zich om thuis te oefenen, wilt u dat met uw kind 
doen, dank! 
Cito spelling stond deze week op het programma, helaas ook deze week veel zieke kinderen. 
Volgende week hopen we de nog niet gemaakte toetsen in te halen. 
Schaatsen was heerlijk, de kinderen hebben genoten om met de hele school buiten te zijn. 
En wat konden ze het al goed! Dank ouders voor het rijden en ervoor te zorgen dat alle 
schaatsen aangetrokken zijn, alle spullen weer mee naar huis zijn,  jullie enthousiasme! 
 
Groep 5 
Naast het afronden van de Cito-toetsen hebben we deze week  ook aandacht voor het 
schaatsen gehad! Er is donderdagmiddag heerlijk geschaatst (bedankt voor het rijden!) en we 
hebben met de klas gezien hoe Ireen Wust en Jorien ter Mors goud hebben behaald! Een leuk 
moment om met elkaar te delen.  Met Staal zijn we met het thema ¨Dierentuin¨ gestart. We 
hebben o.a. gekeken waar een goed informatiebord aan moet voldoen. Met rekenen nog volop 
aandacht voor het delen met en zonder rest. Tafels. tafels, tafels, wat blijven ze belangrijk! Er 
wordt ook nog steeds fanatiek gewerkt aan het thema Jodendom. De leerlingen zijn aan de slag 
gegaan met keuze-opdrachten. Van het kleien van een dreidel, tot verdieping in het Bar 
Mitswa feest tot het schrijven van een naam in het Hebreeuws. Dinsdagmiddag laten de 
kinderen graag hun werk zien bij de kijkmiddag. Hopelijk tot dan! Ik heb al veel rapporten 
retour ontvangen, bedankt daarvoor. De laatste rapporten zie ik graag tegemoet. 
Vooruitlopend op het rapport, mocht ik naar aanleiding van de resultaten een afspraak willen 
plannen, dan neem ik volgende week contact met jullie op.  
Maandag ben ik afwezig, juf Marthe staat dan voor de groep. Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Heerlijk geschaatst donderdag met de kinderen; wat een feestje is dat toch altijd! We zagen 
Sven helaas live verliezen op de 10 km maar de kinderen van groep 6 schaatsten er niet minder 
om! Dank aan de ouders die gereden hebben. 
Ook in de klas hebben we deze week soms gekeken naar een ontknoping bij het schaatsen, 
juichend op de banken voor een gouden plak! 



De kinderen werken nog volop aan het thema Jodendom. Ouders zijn as. dinsdag, tijdens de 
kijkmiddag, van harte welkom in onze klas om een idee te krijgen wat we allemaal gedaan en 
geleerd hebben . 
Op dinsdag is Meester Jessie bij ons in de groep. Hij loopt stage in groep 6 en zal elke week een 
aantal lessen verzorgen. We hopen dat hij met veel plezier in groep 6 zal  werken en leren.  
De kinderen hebben een informatiebriefje mee met een datum voor een spreekbeurt.  
   
Groep 7 
Wat was het weer leuk om met de groep te gaan schaatsen op donderdag en wat een prachtig 
weer. Dank aan alle hulpouders! 
Deze week is er weer hard gewerkt aan het project. Volgende week dinsdag staat de 
kijkmiddag op het programma, tussen 14:30u en 15:30u kunt u een kijkje komen nemen in de 
klas. De toetsweken zitten er weer op en dat betekent dat de rapporten er binnenkort 
aankomen. Wilt u het rapport van uw kind mee naar school geven als u deze nog thuis heeft? 
 
Huiswerk 
Dinsdag 20 februari: Redactie 17 
Woensdag 21 februari: Goed begrepen 18 
Donderdag 22 februari: Spreekwoorden 3 
 
Groep 8 
We hebben een bijzondere week gehad. Maandag en dinsdag stonden de adviesgesprekken op 
de planning. Dit is toch altijd een officieel moment. Gefeliciteerd allemaal met de mooi 
adviezen! Woensdag 7 maart (14.00-17.00 uur), donderdag 8 maart (16.00-18.00 uur) en 
maandag 12 maart (19.00-21.00 uur) zijn de momenten om in te schrijven bij de middelbare 
scholen. Op de website van de scholen staat vaak meer informatie. We hopen natuurlijk dat 
woensdag 21 maart iedereen geplaatst is op nummer één.  
Woensdag begonnen we de dag met een versierde klas. Een hoop meiden hebben de klas 
omgetoverd tot een “love klas”. Er zijn verschillende anonieme briefjes verstuurd met leuke 
boodschappen. Donderdagmiddag stonden we met de groepen 3 - 8 op de schaatsbaan waar 
zelfs een cameraploeg van Hart van Nederland aanwezig was.  
Verder zijn we deze week nog bezig geweest met het Boeddhisme. Dinsdag is de kijkmiddag 
van 14.30-15.00 uur. De kinderen kunnen deze week afsluiten met een gezellig klassenfeest.  
 
 
Huiswerk:  
Dinsdag 20: Redactie 19 
Woensdag 21: WW-spelling 32 
Donderdag 22: Begrijpend lezen D20 
Vrijdag: Studiedag (kinderen vrij) 


