
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
In deze Tamtam leest u hoe hard de kinderen na de paasdagen aan het werk zijn gegaan.  
 
Groep 8 heeft grote successen geboekt op het voetbaltoernooi, daarover leest u meer in het 
groepsnieuws van groep 8. Supertrots zijn we op de 1e prijs in het klassement van de Fair play. 
A.s. dinsdag spelen de jongens de finalewedstrijden. De 1e wedstrijd is gepland om 17.15 (tot 
17.45) de (troost)finale begint om 18.00 uur. Komen jullie allemaal aanmoedigen? 
 
Geniet van een mooi en zonnig weekend! 
 
Wietse Algera 
 
 

Groep 1/2A 
Deze week zijn wij begonnen met een nieuw thema. Dit thema geeft allerlei opdrachten  ter 
voorbereiding op koningsdag. We zijn begonnen met te vragen wat de kinderen al weten over 
het koningshuis. Denk daarbij aan: Wie is de koning en hoe heet de koningin? Waar woont de 
koning en wat voor een werk doet hij? Heeft hij altijd zo’n mooie mantel om? Mag de koning 
ook een kroon op? 
Verder zijn we begonnen met het knutselen van een kroon en een vlag. 
Volgende week bieden wij de letter F aan. Wie heeft er iets voor de letterkast? 
En wie heeft er iets  over dit thema voor op de belangstellingstafel? 
Pleun is 6 jaar geworden. Pleun nog hartelijk bedankt voor de lekkere traktatie! 
Maar nu hebben wij nog een Pleun in onze groep. Zij is deze week erbij gekomen. Pleun wij 
wensen jou heel veel plezier in groep 1A. 
Fijn weekend en tot maandag. 
 
Groep 1/2B 
Na een paar gezellige paasdagen zijn we dinsdag alweer een beetje begonnen met het nieuwe 
thema: koningen en koninginnen.  Heeft u thuis nog spullen voor de kijktafel? Dan zouden we 
daar heel blij mee zijn!  
Voor het knutselen hebben de oudsten maandag allemaal een keukenrol nodig. Dus als u er 
thuis 1 of meer heeft: we willen ze graag hebben. 
We hebben kennisgemaakt met de letter F van feest. Wanneer er thuis nog iets ligt met de 
letter f, vooraan of achteraan, dan mag het mee naar school. 
We zijn bezig met hoeveel stukjes er in een woord zitten. Dat kunnen de kinderen al heel goed. 
Vraag uw kind er maar eens naar. 
En we zijn gestart voor moederdag. Daar mag u niet naar vragen ;) 
U ziet, er wordt hard gewerkt in groep 1-2B. 
 
Groep 1/2C 
We zijn deze week gestart met een nieuw thema: koningen en koninginnen. Dat spreekt best 
tot de verbeelding, maar eigenlijk weten we nog niet zo goed wat een koning nu precies doet. 
Dat gaan we onderzoeken de komende tijd. Heeft u nog spullen voor op de kijktafel (denk aan 



leuke voorleesboeken), wilt u die dan meegeven naar school? Ook zijn we dol op 
verkleedkleding: koningsmantels, prinsessenjurken en -schoenen etc. 
Volgende week starten we met een nieuwe letter: de F en ook daar zoeken we weer spulletjes 
bij……. 
Aanstaande donderdag, 12 april, starten we met de 10-minutengesprekken. Als het goed is dan 
heeft u daar per mail een uitnodiging voor ontvangen. Mocht het tijdstip niet uitkomen dan 
kunt u zelf onderling ruilen, maar wilt u dat ook even aantekenen op de lijst die bij de deur van 
de klas hangt? 
Fijn weekend en tot maandag! 
 
Groep 3 
Na een paar fijne Paasdagen zijn we weer lekker aan de slag gegaan.  
Met rekenen zijn we druk met eraf-sommen best heel pittig.  
Met het lezen zijn we druk bezig met de “aai-ooi-oei” woorden en de woorden met de zgn. 
“kleefletters” bijv een woord als “wolf of melk”.  
De lente laat zich heel voorzichtig zien en voelen, in de klas helpen we een handje mee,. We 
hebben prachtige blauwe druifjes gestempeld.  
Met mediawijsheid zijn we bezig met het onderwerp “wie ben jij”, wat alles te maken heeft met 
het bewaken van je identiteit op internet. nu stippen we het alvast aan in de hogere groepen 
gaan de kinderen hier als vanzelfsprekend dieper op in. 
Ik heb genoeg glazen potten binnen voor ons komende thema “Groei”. Ik ben nog wel op zoek 
naar een glazen/plastic bak... 
Volgende week heb ik een dag geruild met juf Marthe, ik ben er op woensdag en juf Marthe op 
vrijdag. 
Deze week vierde Filippa haar zevende verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Iedereen heeft heerlijke dagen gehad met pasen, lekker zo’n lang weekend. 
Met rekenen zijn we gestart met blok 9 en dat begon direct met de tafel van 9, verschillende 
kinderen wisten al dat dat een hele grappige tafel is. Sommige kinderen haalden direct een 
sticker, super hoor! 
Wist u dat we al enkele weken zijn gestart met tekstverwerken ofwel begrijpend lezen?  
Deze week was de titel van het verhaal: een russisch sprookje.  
Ook zijn we gestart met het thema archeologie. We hebben al wat filmpjes gezien hoe 
archeologen te werk gaan. Als u nog spulletjes heeft voor de kijktafel over dit onderwerp, dan 
mogen de kinderen dat meenemen. 
We hebben al heel wat glazen potten binnen voor het thema: groei. Denkt u er nog aan? 
 
Groep 5 
Na heerlijke paasdagen stond dinsdag meteen de topografietoets op het programma. Met het 
huiswerk in groep 6 komt het wel goed, want het is hartstikke goed gemaakt! De toets van de 
provinciehoofdsteden staat gepland voor woensdag 25 april.  Met Staal hebben we deze week 
gekeken naar uitdrukkingen die aansluiten bij het thema draaien.  Uitdrukkingen als “het wiel 
opnieuw uitvinden” en “het vijfde wiel aan de wagen zijn” zijn aan bod gekomen.  In de klas 



komt nog een groot vel met uitdrukkingen te hangen. Met Staal spelling hebben we deze week 
naar hulpwerkwoorden en het voltooid deelwoord gekeken. Best pittig!  
Met rekenen hebben we “keersommen met teveel” gedaan. 7x48= 7x50-7x2= 350-14=336. De 
som kan ook gesplitst worden in 7x40 en 7x8, een strategie die eerder is aangeleerd en waar 
de leerlingen altijd op terug kunnen vallen.  Voor sommige leerlingen is het zelfs een stuk 
prettiger 1 strategie consequent te hanteren. Vrijdag hebben we nog 3 leuke spreekbeurten 
gehad en ‘s middags hebben we, in het kader van de Kanjertraining, vertrouwensoefeningen 
gedaan.  Dit hebben we voor de verandering buiten gedaan, heerlijk in het zonnetje! 
Volgende week maandag en woensdag ben ik afwezig, juf Marthe en juf Mariët vervangen.  
Een zonnig weekend toegewenst en tot dinsdag! 
 
Groep 6 
Na een heerlijk lang weekend weer vol aan de slag. We hebben deze week Rekenen blok 8 
afgerond, het cijferend aftrekken beheerst iedereen voldoende!   
In  de Kanjertraining deze week wat je wel en niet van een echte vriend kan verwachten, wat 
doet een echte vriend wel, wat echt niet. 
Met geschiedenis zijn we gestart met de 2e W.O. Bijzonder is dat de kinderen naar dit 
onderwerp enorm hebben uitgekeken, dat is ook goed te merken tijdens de lessen. We kijken 
enkele afleveringen van “13 in de oorlog”, waar vanuit het perspectief van een kind naar de 
oorlog gekeken wordt.  Alle informatie is best indrukwekkend voor de kinderen! 
Huiswerk: 
Dinsdag 10 april: redactiesommen - met de som (hoe reken je) erbij! 
Donderdag 12 april: Spellingblad 
 
Groep 7 
Deze week een kortere week iv.m. Pasen. Tijdens de mediawijsheidles hebben we gesproken 
over binaire getallen. Na de uitleg zijn de kinderen zelf met behulp van de binaire codes 
woorden gaan schrijven. 
Op donderdag heeft de klas het theoretisch verkeersxamen gedaan. na veel oefening zijn de 
kinderen geslaagd!Op 17 april volgt deel 2, namelijk het praktisch verkeersexamen op de fiets. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 11 april: Redactiesommen 22 
Woensdag 12 april: Goed begrepen 20 
Donderdag 13 april: Toets aardrijkskunde H- 5 
 
Groep 8 
Na een heerlijk paasweekend zijn we weer begonnen in groep 8. We werken langzaam naar de 
eindtoets toe. We zijn ook nog druk bezig met ons project over de oorlog. De afgelopen weken 
stonden ook in het teken van het schoolvoetbal. Opstellingen werden gemaakt, tactieken 
besproken en het heeft gewerkt! Helaas zijn de meiden net niet door naar de finaledag. Ze 
hebben wel met het hele team gestreden. Er waren net een paar doelpunten te weinig. De 
jongens hebben het wel gehaald.  Helemaal trots zijn we op de 1e prijs in het klassement van de 
Fair play. Dat is zeker een compliment voor deze groep! Wat een toppers!! 
A.s. dinsdag spelen de jongens de finalewedstrijden. De 1e wedstrijd is gepland om 17.15 (tot 
17.45) de (troost)finale begint om 18.00 uur. Komen jullie allemaal aanmoedigen? 



Vrijdag hebben we afgesloten met de verjaardag van Guusje. Gefeliciteerd! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 10: redactie 25 
Woensdag 11: WW-spelling 8 + 9 
Donderdag 12: Begrijpend lezen D24 
Vrijdag 13: Toets topo blok 5 
 


