
Algemeen 
 
Voorwoord 
De avond over de kanjertraining was dinsdagavond zeer geslaagd, met dank aan de aanwezige 
ouders, kanjertrainer Bas en de stichting TSO. Binnenkort leest u meer over deze inspirerende 
avond. 
 
Wat goed om u deze periode  te spreken tijdens de 10 minutengesprekken voor de groepen 3 
t/m 8. In april volgen de gesprekken voor de groepen 1/2. 
In deze Tamtam leest u meer over de voorbereidingen voor de paasmarkt van 23 maart. Wij 
kijken ernaar uit. Ik wens u veel leesplezier en een heel goed weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Bericht van de OV: verzoek m.b.t paasmarkt 
Aanstaande vrijdag 23 maart is er van 17:00-20:00 uur weer de gezellige Paasmarkt. U ontving 
hiervoor al eerder een uitnodiging. 
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw aandacht voor de volgende 
huishoudelijke aandachtspunten: 

● Wellicht ten overvloede: u bent ook op deze Paasmarkt verantwoordelijk voor het 
toezicht op uw eigen kind(eren). De teamleden zijn in principe als gast aanwezig; 

● Vanwege de drukte op het plein is voetballen niet toegestaan; 
● Na de laatste ronde gaan wij rond 20:00 uur opruimen. Vele handen maken licht 

werk, dus uw hulp daarbij is van harte welkom. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Wij kijken uit naar een leuke en gezellige Paasmarkt! 
 

Groep 1/2A 
Er zijn al een heleboel paasmarktvogels klaar. Ze zijn zo mooi geworden. Volgende week 
vrijdag worden ze allemaal verkocht voor het goede doel. 
Volgende week dinsdagochtend gaan we op zoek naar jonge dieren.De  kinderen gaan dan naar 
boerderij Zorgvrij. 
Donderdag hebben we studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 
Wie heeft er nog voorwerpen met een N voor op de lettertafel? 
Voor nu een fijn weekend! 
 
Groep 1/2B 
We zijn weer gezellig druk met het thema en de paasmarkt. 
Dinsdag gingen we even kijken in groep 1C. Daar waren 2 krielkipjes. Jessie ( stagiaire) had ze 
meegebracht. De kinderen mochten allemaal even de kip aaien. Lekker zacht :) 
Aanstaande maandag is Luciënne in de klas. Zij vervangt Marjolein.  
Volgende week dinsdag gaan we in de ochtend naar boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. We 
hopen dat ze al heel veel jonge dieren hebben. 
 
Groep 1/2C 
Vogeltjes en nestjes, kippen, kuikens en de haan…. We zitten er lekker in! 



Dinsdag had juf Jessie haar twee kippen mee naar school gebracht. Ze heeft er veel over 
verteld en we mochten de kippen allemaal even aaien. We weten nu dat een kip een boomvogel 
is en dat ze daarom graag “op stok”  slaapt. Even was het spannend toen een van de kipjes uit de 
doos wegfladderde….. 
Juf Jessie speelt ook gitaar als ze met ons een liedje zingt. Gezellig was dat! 
Aanstaande dinsdag gaan we naar de boerderij  “ Zorgvrij”  in Spaarnwoude. We vertrekken om 
10.30 en zullen om 13.00 terug zijn. Daarom lunchen we wat later. Wilt u de kinderen een 
boterhammetje meegeven in het tien-uur bakje? We doen dan een uitgebreider tien-uurtje 
voor we weggaan.  
De letter N ligt op de lettertafel……We hebben nog niet zoveel spulletjes, misschien kunt u 
thuis met uw kind nog even speuren? 
Fijn weekend! 
 
Groep 3 
We zijn lekker aan de slag met onze paasknutsel, een delicaat klusje… volgende week vrijdag is 
dit prachtexemplaar te verkrijgen op de paasmarkt. 
Met rekenen zijn we druk met het automatiseren van sommen tot 10. Soms best een klus.  
Kern 8 van lezen sluiten we volgende week af en dan starten we meteen met kern 9.  
in de groep zijn we ook begonnen met het Paasverhaal, een verhaal dat altijd tot de 
verbeelding spreekt. 
Vrijdag hadden we drama van juf Marthe, altijd lol! 
Denkt u eraan dat er donderdag een margedag is, de kinderen zijn dan vrij. 
Ik mis nog een paar rapporten, gaarne mee naar school. 
dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
We zijn flink aan het knutselen voor de paasmarkt van volgende week vrijdag. Het gaat mooi 
worden, we hopen dat we al onze knutsels kunnen verkopen voor het goede doel; het vergeten 
kind. Denkt u nog aan een tak, graag uiterlijk maandag mee naar school. 
Het taalthema:  “Onderweg” spreekt erg aan. We zijn bezig geweest met de reis die een brief 
maakt. Ook hebben we geleerd hoe je een adres schrijft: naam,  straatnaam, postcode en 
plaats. We hebben allerlei borden bekeken en besproken die je onderweg tegen kunt komen, 
maar ook vreemde zoals: “hier verkopen we scharreleieren uit de automaat” en “pas op stenen 
gooiende eksters, parkeren op eigen risico!” 
 Met rekenen blijven we oefenen met de verhaalsommen en het op-en aftrekken over  het 
tiental, ook de klok kwam weer ter sprake: hoeveel tijd zit er tussen 12 uur en half 1. 
Kanjertraining komt ook wekelijks aan bod, d.m.v de lessen maar ook gedurende de dag. 
We zijn trots op de kinderen dat ze, wat we leren tijdens de lessen, ook kunnen toepassen in de 
klas. 
Bij engels sluiten we het thema “clothes” af. De kinderen kennen een leuk engels liedje over 
een jongetje. Hij wil buiten  spelen, maar vergeet  steeds wat aan te trekken: shoes, jacket, enz 
Deze week ook drama van juf Marthe, dat vinden de kinderen altijd heel leuk. 
Volgende week zwemmen, donderdag studiedag, dan zijn de kinderen vrij. 
 
 
 



Groep 5 
Allereerst bedankt voor de prettige gesprekken die ik donderdagavond met jullie heb gevoerd.                         
We hebben weer een fijne week gehad met volop aandacht voor de Paasknutsel. Zowel                           
maandagmiddag als vrijdagmiddag is hier enthousiast aan gewerkt. 
Met rekenen hebben de kinderen geleerd dat 6x € 0,48 ongeveer €3 is door de som te                                 
vereenvoudigen naar 6x €0,50. Met grammatica hebben we nogmaals gekeken naar de                       
persoonsvorm en het onderwerp in een zin en naar de verleden tijd van werkwoorden. 
De kaart van Nederland met de provincies was al even mee naar huis maar nu hebben we er in                                     
de topografieles ook expliciet aandacht aan besteed. De provincies zijn gekleurd en er is o.a.                             
gekeken naar aangrenzende provincies. De toets van de provincies zal op dinsdag 3 april (na                             
het Paasweekend) zijn. Later zullen de provinciehoofdsteden worden getoetst, deze datum                     
volgt later. We blijven er de komende weken op school ook aandacht aan besteden. 
Met de Kanjertraining hebben we vorige week gezien dat Mr Peanut niet altijd de juiste vragen 
op het juiste moment aan de juiste persoon stelt. Het is natuurlijk best apart om aan de 
caissière in de supermarkt te vragen hoe het met haar tuin gesteld is! Vervolgens hebben de 
kinderen in tweetallen geoefend met het stellen van goede vragen om er zo achter te komen 
welke naam er op hun rug zat geplakt. Van Pino tot Messi tot Maxima, ze kwamen allemaal 
voorbij en het zorgde voor veel plezier in de groep! 
Volgende week maandagmiddag is er weer Jacobatheater, dinsdagmiddag is er zwemles en 
vrijdag de Paasmarkt. Voor nu een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Een rustige week met een rekentoets van blok 7, leesvriendjes, de eerste spreekbeurten, 
stoffelijk bijvoeglijk naamwoord en nieuwe plaatsen.  Voor de nieuwe plaatsen mochten de 
kinderen zelf aangeven bij wie in het groepje ze goed zouden kunnen werken en bij de indeling 
van de groepjes hebben we daar rekening mee gehouden. 
Er wordt hard geoefend voor het Jacobatheater a.s. maandag! 
Onze extra aandacht gaat de komende week uit naar het huiswerk. Op moment missen wij nog 
te veel ingeleverd werk en soms is dit werk ook onvoldoende en slordig gemaakt. Een verzoek 
van onze kant om thuis samen met uw kind het werk elke keer even te willen  bekijken en 
eventueel te verbeteren! 
 
huiswerk: 
dinsdag 20 maart: rekenblad maken (twee kanten), hierbij ook de som schrijven. 
donderdag 22 maart:  topotoets H5; leren vraag 1, 2, 3, 4a, 5 en van 7 alleen Oosterhout, 
Waalwijk, Venray, Kaatsheuvel. Julianakanaal en De Peel. 
dinsdag 27 maart: geschiedenistoets  
 
Groep 7 
Deze week hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen en donderdagavond was 
de eerste 10 minuten avond. Fijn om de ontwikkeling van de kinderen tijdens de gesprekken 
met jullie door te nemen. 
In de klas wordt er flink geoefend voor het Jacobatheater van aanstaande maandag. 
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de Paasmarkt knutsel. Hiervoor zou het fijn zijn als er 
een hamer en loom band elastieken mee naar school komen. 
Het theoretisch verkeersexamen komt steeds dichterbij. In de klas wordt er veel geoefend en 
ook in het huiswerk zal het de komende weken terugkomen. Op de website examen.vvn.vl 



kunnen de kinderen de schriftelijke examens oefenen. Ze horen dan direct of ze wel of niet 
geslaagd zouden zijn en er volgt een uitleg bij fout gemaakte opgaven.  
Huiswerk: 
Dinsdag 20 maart: Redactiesommen 20 
Woensdag 21 maart: Goed begrepen 18 (huiswerk van vorige week) 
Donderdag 22 maart: Geschiedenis toets H-3 
Vrijdag 23 maart: oefen verkeersexamen 3 en 4 
 
Groep 8 
Het was een week met veel bijzondere dagen. Maandag stond het bezoek aan de 
Toneelschuur op de planning. De kinderen hebben daar een leerzame ochtend gehad. 
Dinsdag heeft Kes verschillende dingen meegenomen uit de tijd van de oorlog. Kes vertelde 
ons over een seinsleutel, een persoonsbewijs. Informatie over verschillende soorten helmen. 
Ontzettend leuk om de verhalen te horen. We zijn dinsdag en donderdag ook bezig geweest 
met onze eigen “Passion”. De komende weken gaan we dit oefenen en tijdens de viering 
spelen we het verhaal voor de andere kinderen van school. Vrijdag kregen we het vervolg 
van de voorlichting over alcohol en drugs. Een bijzonder verhaal van een ex-verslaafde.  
 
We missen nog een aantal rapporten. Willen jullie ze volgende week meenemen?  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 20 maart: Redactie 22 
Woensdag 21 maart: WW-spelling 4 + 5 
Donderdag 22 maart: Begrijpend lezen D22 
Vrijdag 23 maart: Paasmarkt + rapport mee 


