
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Na een fijne voorjaarsvakantie zijn we afgelopen week weer goed gestart. Deze roerige en 
feestelijke maand staan o.a. de volgende activiteiten op de schoolkalender: 
 
12 maart Ouderportaal geopend (u ontvangt een mail rond 16:00 uur) 
13 maart  Informatieavond TSO: Kanjertraining (u bent van harte welkom: zie de 
reeds gemailde uitnodiging) 
14 maart Staking PO in actie: alle groepen vrij 
15 en 20 maart 10 minutengesprekken groepen 3 t/m 7 
22 maart Margedag: groepen 1 t/m 4 vrij 
23 maart Rapporten groepen 3 t/m 8 mee 

Paasmarkt (zie de uitnodiging elders in de Tamtam) 
29 maart Paasviering en Paasontbijt (zie de mail van de paascommissie) 
30 maart Goede vrijdag: alle groepen vrij 
 
In deze Tamtam leest u naast het groepsnieuws o.a. meer over  de paasmarkt en het naschoolse 
aanbod van “Sporten met Niels”. Ik wens u veel leesplezier en een heel goed weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Bericht van de OV: uitnodiging paasmarkt 
Op vrijdag 23 maart organiseert de oudervereniging samen met het Jacoba-team de jaarlijkse 
paasmarkt.  
 
- Ook dit jaar zijn er weer diverse leuke spelletjes en activiteiten (zoals ”pimp je paasei”,  de 
zenuwspiraal, schminken en het bekende stokkenvangen)  bij aankoop van een knipkaart: bij 
een volle kaart altijd prijs! Natuurlijk is er weer een te gekke disco in de flexplek.  
- Ook zijn er weer zelfgemaakte paasknutsels die gekocht kunnen worden voor het goede doel 
“Het vergeten kind”. 
- Er is volop eten en drinken voor de kinderen: poffertjes, broodjes knak, chips, ijs en gratis 
limonade.  
- Uiteraard vergeten we de ouders niet met een  Indisch tafeltje of salade met een biertje of 
wijn van Ockhuysen. 
 
Er is mogelijkheid om te pinnen tijdens de paasmarkt.  
Al veel ouders hebben zich meteen aangemeld om te helpen. Dat is geweldig! Nog maar een 
enkele klas is niet compleet, dus verzoeken wij hulpouders om zich te melden bij de 
klassenouders. Bij voorbaat dank. 
 
Wij zien jullie graag de 23ste namens de OV, 
 
De paascommissie 
 
 



 
Sporten met Niels: Kinderboksen (groepen 4 t/m 8) 
Tijdens de cursus Kinderboksen gaan we dynamisch  aan de slag gaan met leuke spelvormen 
van boksen. Je kunt hierbij denken aan reactiespelletjes die een beroep doen op conditie en 
reactie. Aan het eind van de lessenserie is ieder kind zover dat hij/zij onderling met elkaar een 
kort rondje kunnen “sparren”.Uiteraard werken we met veilige materialen en met echte 
kinderboks-handschoenen. 

Voor: groepen 4 tot en met 8 
Wanneer:  maandag van 14.45 tot 16.00 uur 
Data: 12,19,26 maart, 9,16,23 april 
Locatie: gymzaal Jacobaschool 
Kosten: €39,- voor 6 keer 

Het inschrijven gaat via de website:www.sportenmetniels.nl 
Hier gaat u naar het tabblad cursussen en selecteert u de Jacobaschool. Het inschrijfformulier 
vindt u vervolgens onder de uitleg van de cursus. 
 

Groep 1/2A 
Deze week zijn wij gestart met het thema ‘ jonge dieren’ .  We hebben dinsdag de letter ‘n’ van 
nest geleerd. wie neemt er iets mee voor op de tafel? 
Het boek “ Kom uit je ei, kleintje” staat bij dit thema  centraal. De kinderen leren alles over 
eieren en de dieren die uit een ei komen. Het duurt 21 dagen voordat het ei van een kip 
uitkomt. 
Nu ligt er in onze klas opeens ook een heel groot ei. Wij hopen maar dat dat ei ook uitkomt en 
we zijn zeer benieuwd wat er dan uitkomt. Daarvoor houden een kalender bij.  
Diederik is deze week voor de eerste keer komen wennen, als hij 4 jaar is komt hij bij ons in de 
klas. 
De hoofdjes zijn weer gecontroleerd er zijn geen neten en luizen gevonden :). 
Een heel fijn weekend en tot maandag. 
 
Groep 1/2B 
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema: jonge dieren. We hebben een groot ei in de 
klas gekregen. Wat zou dààr nu in zitten? Dat zien we over 21 dagen :) 
Dinsdag hebben we de letter n van nest en van…… geleerd, vraag uw kind er maar eens naar. 
Maandag vierde Isabelle haar zesde verjaardag. We hebben dit natuurlijk gezellig in de groep 
gevierd. Van harte gefeliciteerd Isabelle. En donderdag hieperdepiep voor Senna!! Weer een 
feestje in de klas. 5 jaar, senna gefeliciteerd hoor. 
Tom is nu ook echt bij ons in de groep gekomen. Gezellig Tom, we gaan er een leuke tijd van 
maken op de Jacobaschool. 
Maandag kwam Floris wennen in de groep. Ook voor jou welkom op onze school. 
En dan nóg een nieuw gezicht in de klas: vanaf deze week komt een stagiaire,  juf Silke bij ons in 
de groep. Zij zal er iedere dinsdag zijn. Welkom juf Silke. 
Deze week en de komende vijf weken hebben we op dinsdag een gymjuf, juf Rianne. Voor de 
oudsten is zij al een bekende. Zij zal de gymlessen ‘ vallen en opstaan’  voor de kleuters 
verzorgen op deze dag. 
Heel gezellig weekend! 

http://www.sportenmetniels.nl/


Groep 1/2C 
Evita is vier jaar geworden en is nu elke dag bij ons in de klas. Welkom Evita!! 
Alfie is al twee keer geweest voor een wendagje. Eind van de maand is Alfie ook vier.  En Amilya 
is donderdag vier geworden, dus ook zij gaat vanaf maandag elke dag deel uitmaken van ons 
groepje. Dan  zijn we met 22 kinderen in de groep.  
Dinsdag was juf Jessie bij ons in de klas. Jessie is tweedejaars student en zal vanaf deze week, 
op de dinsdagen,  bij ons stage lopen tot eind juni.  
De komende 6 weken hebben we gymles van juf Rianne. Zij maakt van elke les een feest! 
Sommige kinderen herkenden haar nog van vorig jaar.  
Ons thema voor de komende 3 weken is “jonge dieren”.  De kip en het ei staan centraal. Alles 
draait om het boek “Kom uit je ei, kleintje”.  Wie kan ons dit boek lenen? We werken al aan een 
paasknutsel voor de paasmarkt en hebben  een thema-tafel ingericht. Op de tafel ligt een heel 
groot ei….. Over 21 dagen komt het uit. We houden de kalender bij. Wat zal eruit komen…? 
Op de lettertafel ligt de letter n van “nest”.  Wie brengt een voorwerp mee met de n?  
En het mooiste nieuws is…: Er zijn woensdag geen luizen gevonden! 
Tot volgende week. 
 
Groep 3 
Wat fijn om iedereen weer te zien na de vakantie! Na alle vakantieverhalen zijn we weer lekker 
aan de slag gegaan. 
Bij het schrijven leren we steeds meer verbindingen tussen de verschillende letters, best een 
pittig klusje! Met lezen oefenen we het lezen van langere woorden en hebben we de “ch” 
geleerd. Bij rekenen focussen we ons op het automatiseren van de sommetjes t/m 10. die moet 
je kunnen dromen… 
Na de vakantie hebben de kinderen nieuwe plaatsen gekregen. deze keer mochten de kinderen 
aangeven bij wie ze in het groepje wilde zitten. we hebben het uitgebreid gehad over je 
keuzecriteria :) 
We zijn begonnen met onze paasknutsel voor de Paasmarkt.  Ook hebben we echte 
“pixelkuikens” gemaakt. Een pittige samenwerkopdracht. 
De uitnodigingen voor de 10 minutengesprekken zijn verstuurd, zou u mij ook willen laten 
weten als u onderling ruilt. De lijst om dit aan te geven hangt op het prikbord tegenover de 
klas. ik mis van enkele kinderen nog het rapport, zou u dit volgende week mee willen geven? 
Voor ons volgende thema heeft uw kind een glazen pot nodig (maatje pindakaaspot)  zou u die 
voorzien van naam (watervaste stift) mee naar school willen geven? In ieder geval voor eind 
maart. Dank! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Veel ski-en schaatsverhalen van de kinderen in de maandagochtend kring. Fijn dat iedereen 
weer heelhuids terug is. 
Ons taalthema is de komende weken:  Onderweg. We hebben al de verschillende straatnamen 
onder de loep genomen en er zelf een aantal ‘gekke’ straatnamen verzonnen.b We luisteren 
naar geluiden die je onderweg tegenkomt en wat deze zouden kunnen betekenen, vooral het 
geluid van een tram was niet bij alle kinderen bekend. 
Met rekenen oefenen we erafsommen op een getallenlijn. vb. 34-16.  



De kinderen leren eerst met het tiental te werken dus 34 eraf 10 en daarna 1 of 2 stappen (-4 
-2 of in een keer -6 eraf. Best lastig maar we blijven oefenen. De tafel van 6 en 8 staan de 
komende weken centraal, we hebben ze al opgeschreven en oefenen ze bijna elke dag. De 
kinderen ontdekken dat veel keersommen makkelijker zijn als je ze omdraait: 4 keer 8 is 
hetzelfde als 8 keer 4 en daar hebben ze al een sticker voor behaald. 
De kinderen weten sinds deze week wat een zelfstandig naamwoord en wat een lidwoord is. 
We hebben ze gezocht in onze leesboeken en we hebben door de klas gelopen om bij een 
voorwerp te gaan staan wat een zelfstandig naamwoord is: de kast, de tafel, het rekenrek, de 
klok enz. We hebben woorden met de au gezocht uit de vrijleesboeken en daar is een lange lijst 
van gemaakt 
We zijn aan de slag gegaan met iets te knutselen voor de paasmarkt, wilt u daarvoor uw kind 
een tak laten meenemen, ongeveer 50 cm lang en ongeveer 1 a 2 cm dik.  Graag naam met een 
kaartje eraan vast, dank! 
Ook heeft uw kind voor het volgende thema: groei een glazen pot nodig, formaat pindakaaspot. 
Wilt u deze, ook met naam mee naar school nemen, graag voor eind maart mee naar school, 
dank! 
U ziet, we zijn weer lekker aan de slag gegaan! 
 
Groep 5 
Fijn om iedereen na de vakantie weer terug te zien en leuk om alle vakantieverhalen te horen! 
Deze week hebben we meteen weer lekker gewerkt.  Met grammatica hebben we geleerd hoe 
je het onderwerp in een zin kunt vinden en hebben we diverse woordsoorten (persoonsvorm, 
werkwoord, zelfstandig naamwoord) herhaald. Met spelling hebben we woorden in het 
meervoud met ’s geleerd, zoals de panda’s, de iglo’s enz. Dit werd goed opgepakt! Volgende 
week starten we met blok 8 van rekenen met o.a. aandacht voor optellen en aftrekken met 
splitsen met sommen als 345+220 en 345-220 en schattend rekenen. Met aardrijkskunde 
hebben we deze week naar de kaart van Nederland met de provincies gekeken. Er zal t.z.t. een 
toets worden afgenomen met de provincies en later nog een toets met de 
provinciehoofdsteden.  De data geef ik door zodra bekend! Voor de spreekbeurten kan 
gewoon een powerpoint worden gemaakt of een google presentatie. Voor dit laatste kunnen 
de kinderen inloggen op gmail.com met hun eigen inloggevens van school. Er kan dan een 
google presentatie worden gemaakt.  Deze week hebben we ook weer luizencontrole gehad. 
Helaas zijn er bij best wel wat leerlingen (oude) neten gevonden en zijn enkele leerlingen deze 
week behandeld. Willen jullie ook thuis goed blijven kammen? Alvast bedankt! Volgende week 
woensdag is de staking en volgende week vrijdag ben ik afwezig. Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Na een lekkere vakantieweek was het weer fijn elkaar te zien. 
Donderdag was de eerste “leesvriendjes” met de oudste (of middelste) kleuters. Ieder kind uit 
groep 6 leest een prentenboek voor aan zijn/haar leesvriendje uit 1A, B of C  en daarna gaan ze 
over het boek kletsen en tekenen. Het was zo geweldig om te zien hoe de jongens en meiden 
van groep 6 omgingen met de kleuters. Zo lief, geduldig en aardig. Een magisch momentje waar 
ik als leerkracht heel erg van kan genieten! 
Bij aardrijkskunde gehoord en gezien wat er met het wc-afval en douchewater gebeurt en hoe 
we ons doorgespoelde water uiteindelijk weer zelf kunnen opdrinken.  



Door een verandering binnen zijn  studie zal meester Jesse geen stage meer lopen in groep 6, 
op een andere school zal hij zijn stage vervolgen! 
Volgende week hebben  Mariet en ik een dagje werk geruild, op maandag en vrijdag wisselen 
wij van werkdag.  
 
huiswerk: 
donderdag 15 maart: spellingblad maken en woordjes op de achterkant leren.  
 
Groep 7 
Na een heerlijke, koude voorjaarsvakantie zijn we op maandag  begonnen met het vertellen 
van alle vakantieverhalen. Bij spelling leren de kinderen dit blok onder ander de trottoir 
woorden. Bij rekenen behandelen we dit blok de deelsommen, breuken, verhoudingen en het 
metrieke stelsel! 
Ook zijn we gestart met de creatieve opdracht voor de paasmarkt. De leerlingen mogen een 
hamer mee naar school nemen en eventueel ‘loombands/elastiekjes’. Mocht het rapport nog 
thuis zijn, wilt u deze dan meegeven naar school? 
een prettig weekend! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 13 maart: Redactie 19 
Woensdag 14 maart: Goed begrepen 18 
Donderdag 15 maart: Topografie toets les 5 
 
 
Groep 8 
Het was wel weer even wennen na de vakantie. Gelukkig heeft iedereen een fijne vakantie 
gehad en is iedereen weer uitgerust voor de volgende periode. We zijn na de vakantie 
begonnen met de 1e en 2e wereldoorlog. We gaan in dit project alles een beetje anders doen. 
De kinderen kiezen een eigen manier, waarop ze met dit project aan de slag gaan. De kinderen 
gaan vooral elkaar nieuwe dingen vertellen. Tijdens dit project kiezen de kinderen dus zelf een 
kwaliteit die ze gaan inzetten om meer informatie te krijgen over de oorlogen. Volgende week 
gaan de kinderen echt beginnen. Kom gerust eens na schooltijd binnenwandelen om e.e.a. te 
bekijken. Deze week stond ook in het teken van de inschrijving bij de middelbare school. 
Maandag 12 maart is de laatste dag dat er ingeschreven kan worden bij de middelbare school. 
21 maart horen we of iedereen op zijn/haar eerste plaats is geplaatst. We duimen mee! De 
kinderen hebben ook een voorlichting gehad over alcohol/drugs. Volgende week vrijdag 
sluiten we dit af. De luizencontrole verplaatsen we dus naar vrijdag de 23e.  We missen nog 11 
rapporten. Willen jullie thuis nog extra goed zoeken in de kast? Alvast bedankt 
 
Extra: er is vandaag nog een mail gestuurd over a.s. maandag (bezoek Toneelschuur) We gaan 
op de fiets. Graag dus allemaal met de fiets naar school maandagochtend.  
 
Huiswerk: 
Maandag 12 maart: oude kranten meenemen + Op de fiets naar school 
Dinsdag 13 maart: Redactie 21 
Donderdag 15 maart: WW-spelling puzzelmix 2 (t.t.) en 3 (v.t.) 



 


