
Algemeen 
 
Voorwoord 
Volgende week hebben de kinderen een korte week i.v.m. Koningsdag (vrijdag 27 april), dan 
zijn alle kinderen uiteraard vrij. Iedereen gaat daarna genieten van een welverdiende 
meivakantie (van 30 april t/m 11 mei). Komende week ontvangt u geen Tamtam van ons. 
 
In deze Tamtam leest u meer over de GMR verkiezingen , een oproep voor hulpouders voor de 
sportdag en natuurlijk het groepsnieuws.  
Namens het hele Jacoba-team wens ik u alvast een hele goede vakantie!  
 
Wietse Algera 
 
Ouder Jacobaschool gekozen als GMR lid 
Na de verkiezingen door de MR-en uit ons cluster, is Karen van der Wiel (moeder van Justine 
(1/2 C) en Naomi (4) Roduner) gekozen als nieuw lid van de GMR.  
Wij feliciteren Karen hiermee en bedanken haar voor haar inzet in de komende periode. 
 
Zonnebrand: verzoek om uw kind(eren) goed in te smeren 
Met dit mooie weer spelen en leren we steeds vaker buiten en gaan we ook weer vaker buiten 
gymmen. De zon schijnt vaak behoorlijk fel op ons schoolplein en er is maar beperkt schaduw. 
Daarom ons verzoek om uw kinderen thuis goed in te smeren, met daarbij uw speciale 
aandacht voor de gymdagen dinsdag en donderdag. 
 
Sportdag 
Afgelopen maandag is een mail verstuurd voor hulp op de sportdag van donderdag 24 mei.  
Als u tijd, zin en energie hebt kunt u zich nog steeds aanmelden via die mail, graag voor 
maandag 23 april, dank! 
  
De sportdagcommissie 
 
Verzoek m.b.t. gevonden voorwerpen 
Vanaf a.s. maandag 23 april t/m donderdag 26 april liggen de gevonden voorwerpen weer een 
kleine week op de tafel in de benedengang. Wij verzoeken u om goed te kijken of er 
voorwerpen van uw kind(eren) bij zitten. Niet opgehaalde voorwerpen gaan donderdag om 
12:00 uur naar een goed doel. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 

Groep 1/2A 
Op maandag hebben wij geleerd hoe de vlag van Nederland eruit ziet en hebben we met deze 
kleuren een slinger gemaakt om de klas te versieren! Op dinsdag hebben wij de letter m van 
mantel geleerd. Voor het thema groei zoeken wij een grote (plastic) balkonbak, om 
verschillende plantjes in te zaaien. Heeft iemand thuis iets staan? Kleine plantenbakjes zijn ook 
welkom! 
Nu het weer zo mooi is vinden wij het belangrijk dat de kinderen, ingesmeerd met zonnebrand, 
op school komen. ‘s Middags zullen wij  ook nog eens smeren. 



Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Als iedereen het rapport bewonderd 
heeft willen wij deze graag terug. 
 
Groep 1/2B  
Deze week was juf Silke op maandag en dinsdag bij ons in de groep.Ze geeft dan natuurlijk ook 
les. Heeft u de foto’s al gezien in de gang van een leuke muziekles?! 
We zijn nog steeds bezig met het thema, koning en koningin. Erg leuk om te zien hoe betrokken 
de kinderen zijn. Er worden tronen gemaakt van speelklei, kronen van constructie,. En in de 
bouwhoek tronen van de blokken, een voor de prinses (groot), koningin ( groter) en de koning ( 
grootst). 
En we hebben vragen bedacht voor een echte lakei, die vrijdag bij ons op bezoek was. We 
weten nu heel veel van het werk van een lakei. Ook met drama spelen en bewegen we als echte 
koningen en koninginnen.  
De zon is nu echt weer volop aan het schijnen op sommige dagen, erg fijn! De juffen zouden het 
heel fijn vinden als de kinderen dan met zonnebrand ingesmeerd op school komen.  
Vandaag hebben de kinderen, die langer dan 3 maanden op school zitten, hun rapport 
meegekregen. Ze mogen weer trots zijn op zichzelf :) 
Een fijn weekend voor iedereen. 
 
Groep 1/2C 
En zo vliegt er weer een week voorbij! Claire was jarig en heeft dat gezellig met ons gevierd, 
nog van harte gefeliciteerd Claire en dank voor de lekkere traktatie! 
We zijn nog druk in de weer met de koning; koetsen, vlaggen en een koningsdans, we smullen 
ervan. Wat een geluk dat de vader van Simon uit 1A bij de koning werkt en daar wel over wilde 
vertellen aan ons., dat was echt superleuk! 
En ineens hadden we een heuse zomerdag te pakken! Wij willen u vragen  of u op dit soort 
dagen uw kind ‘s ochtends thuis met zonnebrand wilt insmeren. 
Vandaag (vrijdag) hebben de meeste kinderen hun rapport mee naar huis gekregen, iedereen 
heeft goed zijn of haar best gedaan en de juffen zijn heel erg trots! 
Fijn weekend! 
 
Groep 3 
Wat een gezellige week was het! We hebben keihard aan ons moederdagcadeau gewerkt, de 
resultaten mogen er zijn. donderdag gaan ze mee naar huis.  We zullen volgende week eens 
even inventariseren waar de beste verstopplekken zijn!!! 
Met rekenen is blok 9 afgesloten, goed gewerkt hoor!  
Met lezen zijn we al druk bezig in kern 10. We oefenen best heel pittige woorden. ik ben trots 
op de leeskanjers uit groep 3! 
We genieten natuurlijk ook van het fijne zonnetje. Als het zonnetje zo z’n best doet is het fijn 
als de kinderen ingesmeerd naar school komen. 
Donderdag as gaan er veel werkjes en natuurlijk het moederdagcadeau mee naar huis, wilt u 
een tas meegeven? Een grote rugtas is natuurlijk ook prima! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
 
 



Groep 4 
De rekentoets is gemaakt, het schrift is uit en gaat volgende week mee naar huis, leuk om met 
uw kind even door te kijken.  Hoera! Boele P. heeft zijn tafeldiploma gehaald als tweede van de 
groep! Oefent u nog de tafels van 6 en 8, we hopen dat alle kinderen voor deze twee tafels voor 
de vakantie een stickers zullen halen.  
Maandag is de dag dat we met z’n allen naar het  archeologisch museum gaan. Fijn dat er zoveel 
ouders willen rijden. We verheugen ons er erg op, er is al zoveel over gewerkt. De kinderen 
willen  graag gaan kijken wat er allemaal te zien is! We lopen van de parkeergarage naar de 
Grote Markt, graag goede schoenen. 
Met spelling hebben we gewerkt met woorden die eindigen op -eren -elen en enen.  
De kinderen hebben op de speelplaats gymles gehad van juf Femke en dat vonden ze super! 
Vrijdagmorgen was er dramales van juf Marthe, ook daar hebben ze veel plezier gehad. 
We hebben met elkaar Prowise gedaan… vraagt u maar eens aan uw kind wat dat was. 
 
Groep 5 
Een goed begin van de week met de theatervoorstelling ¨De waanzinnige boomhut¨.  Wat was 
het een leuke show, met o.a. marshmallows die het publiek in werden geslagen en een gekke 
Andy en Terry die met bananen ¨apen¨ probeerden weg te jagen. Bedankt voor het rijden en 
bedankt voor jullie geduld na afloop van de voorstelling! Met rekenen hebben we deze week 
blok 9 afgerond zodat we volgende week met een nieuw blok kunnen starten. Naast de toets 
was er deze week ruimte voor extra rekenspelletjes, rekenen op de chromebooks en 
redactiesommen. Er is goed gewerkt! Met spelling hebben we een nieuwe categorie geleerd, 
het politiewoord, ik  hoor de -tsie, maar ik schrijf -tie. Ook hebben we woorden met 4 
categorieën herhaald (belangstelling, lieveheersbeestje) en uitbreidingswoorden van het 
luchtversje geleerd. Aan het einde van de week volop tijd voor creativiteit met het maken van 
het moederdagcadeautje! Volgende week zijn de laatste spreekbeurten. Na de meivakantie, in 
de maand juni,  volgt nog een boekenbeurt, nadere informatie volgt. Woensdag 25 april is de 
topografietoets van de provinciehoofdsteden.  Dinsdag 15 mei komt de schoolfotograaf, 
echter ik ben die dag afwezig en zal worden vervangen door juf Jorien,  Om die reden zal de 
klassenfoto van groep 5 op maandag 14 mei worden gemaakt! Verzoek om ook maandag met 
de kledingkeuze hier rekening mee te houden. Alvast bedankt! Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Maandag zijn wij naar de toneelschuur geweest en hebben wij genoten van de kinderopera “De 
uitvinders”. Voor het eerst binnen hun schoolcarrière gingen de kinderen op de fiets en dat 
ging prima. Dank ouders voor de begeleiding! 
Woensdag is de opa van Gijs Visscher in de klas geweest en heeft hij verteld over zijn 
ervaringen in de 2e W.O. Van te voren hadden de kinderen vragen gemaakt en een uur lang 
hebben de kinderen geboeid geluisterd! 
 De kinderen mochten afgelopen week kiezen uit 4 moederdagcadeautjes. Verdeeld over de 
groepen 5 t/m 8 is daar vrijdagmiddag keihard aan gewerkt; het resultaat is nog een groot 
geheim… 
Huiswerk: 
Dinsdag 24 april: huiswerk rekenen 
Donderdag 26 april: spellingblad maken (twee kanten) 
 



Groep 7 
Dinsdagochtend heeft de klas meegedaan aan het praktisch verkeersexamen, de uitslag volgt 
binnenkort! 
Ook aanstaande dinsdag staat er een excursie op het programma, namelijk de Tweede 
Wereldoorlog rondwandeling in de binnenstad van Haarlem. Alle kinderen moeten opnieuw 
met de fiets naar school komen. 
Op vrijdagmiddag is er hard gewerkt aan het moederdagcadeau. Dit jaar konden de kinderen 
van groep 5 t/m 8 uit vier verschillende opdrachten kiezen. Wat het gaat worden houden we 
nog even geheim.  Erg leuk om de groepen 5 t/m 8 hard aan de slag te zien in verschillende 
lokalen! 
Fijn weekend! 
 
Dinsdag: Breukenblad 
Woensdag: Goed begrepen 21 
Donderdag: Werkwoordenboekje 
 
 
Groep 8 
Zweten is toch wel het woord van de week. Dinsdag en woensdag hebben de kinderen zich 
gestort op de eindtoets. Wat is er hard gewerkt! De resultaten verwachten we in de eerste 
week na de meivakantie. Wanneer er bijzonderheden zijn bij de uitslag of wanneer we 
afgesproken hebben om contact op te nemen dan doen we dat in deze week. De papieren 
uitslag komt nog een weekje later. Donderdag en vrijdag waren gelukkig weer een beetje 
‘gewoon’.  We zijn begonnen met het lezen van de musical. De keuze voor de rollen is 
doorgegeven. Voor de meivakantie maken we de rollen bekend, zodat we na de meivakantie 
echt kunnen gaan spelen. Vrijdag zijn we druk bezig geweest met het moederdagcadeau. Er is 
gewerkt in vier verschillende groepen met verschillende cadeaus. Leuk om te zien.  
 
Een fijn en zonnig weekend gewenst voor iedereen. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 24: redactiesommen 26 
Woensdag 25: WW-spelling puzzelmix 10+11 
 


