
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Rommelpieten, de geur van versgebakken pepernoten en kinderen die vol verwachting 
uitkijken naar 5 december: we genieten met elkaar van deze feestelijke tijd. In deze Tamtam 
leest u er alles over.  
 
Na Sinterklaas breekt een mooie en sfeervolle kersttijd aan en geniet iedereen van een 
welverdiende kerstvakantie. In de kerstvakantie worden alle huidige digiborden vervangen 
door touchscreens. Ook de drie groepen 1/2 krijgen straks een eigen touchscreen. We kijken 
ernaar uit om de mogelijkheden ervan samen met de kinderen te ontdekken. 
 
Ik wens u een fijn Sinterklaasweekend en veel leesplezier. Graag tot maandag! 
 
Wietse Algera 
 
Ter herinnering: het bericht van de Sintcommissie 
Afgelopen dinsdag brachten wij u per mail op de hoogte van een aantal praktische zaken 
m.b.t. de Sinterklaasviering op maandag 5 december:  
 

● De kinderen lopen vanaf 08:20 uur via de gymzaaldeur aan de voorkant het 
schoolplein op. Wij verzoeken u om ‘s ochtends uw kind(eren) op tijd te brengen, 
zodat zij de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten vanaf het begin mee kunnen 
maken. 

● De kinderen verzamelen bij hun eigen groepsleerkracht in de daarvoor bestemde 
vakken. Wij verzoeken u vriendelijk om zelf achter de groepen te gaan staan. 

● Voor de kleine pauze van 10:00 uur kunnen de trommels en bekers thuis blijven. In 
die pauze wordt voor eten en drinken gezorgd. 

● Om 08:45 uur gaan alle kinderen met hun leerkracht naar binnen. Om 14:45 uur 
zijn alle kinderen uit. 

● Op dinsdag 6 december is er voor de kinderen een inloop van 08:20-09:30 uur. 
Om 09:30 uur starten de lessen in alle groepen. De kinderen mogen dus een uurtje 
later komen. 

 
Wij verheugen ons op een mooie dag met de kinderen. 
Een vriendelijke groet van de Sintcommissie 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 1/2A 
Wat is het toch gezellig deze tijd! De kinderen spelen het hele sintverhaal na, willen 
wellespiet helpen, bakken de hele dag pepernoten en zingen gezellige liedjes! 
Dinsdag was 1-2A een echte bakkerij. Er werd vanalles gemaakt. een pepernotentaart voor 
wellespiet, pepernoten en een gezond pietje van komkommer, olijf, tomaat en een blaadje 
rucola. We hebben goed samengewerkt en gesmuld van al het lekkers. Fijn dat de moeders 
van Vosse, Valerie, Alayda en Taeke ons geholpen hebben, bedankt! 
In de nacht van dinsdag op woensdag is de rommelpiet langs geweest. Nou hij had goed zijn 
best gedaan :). Maar na de eerste verbazing hielpen alle kinderen mee en was alles zo weer 
opgeruimd. 
Donderdag hebben alle kinderen met pietengym hun diploma gehaald. Goed gedaan hoor! 
Nog 4 nachtjes slapen en dan is het zover. Wat een spanning, de kinderen kunnen haast 
niet wachten……. 
een heel fijn weekend en tot maandag. 
 
Groep1/2B 
Als allereerste nog een jarige Jet feliciteren… Bloeme was jarig en werd 5 jaar. Nog van 
harte gefeliciteerd hoor, dametje en bedankt voor de lekkere traktatie! 
Ook Philine was jarig, zij werd 4 jaar en komt dus nu elke dag bij ons in de klas. Gezellig 
hoor Philine, welkom! 
We genieten nog volop van de gezellige sinttijd. Dinsdag hebben we pepernoten gebakken. 
Dank Sophie en Janneke voor jullie hulp. De kinderen hebben ervan genoten. Lekker 



kneden en rollen. En daarna proeven. Een kleine impressie:

 
 
Dinsdag mochten de kinderen ook hun schoentje zetten in de klas. Juf had nog zo aan 
Sinterklaas gevraagd om geen rommelpieten te sturen. Nou, dat was niet gelukt! Jeetje wat 



was het een troep! Maar gelukkig hadden de kinderen de boel zo weer opgeruimd en daarna 
was er wel gelukkig een lekkere beloning. 
Donderdag een pietengymles met een echt diploma en natuurlijk moet er ook nog een liedje 
geoefend worden als we optreden voor Sinterklaas, het kan niet op, maar de kinderen 
genieten! 
Aanstaande maandag vieren we Sinterklaas’ verjaardag op school. Als het goed is dan heeft 
u daarover al per mail informatie ontvangen. In ieder geval hoeft er geen 10-uurtje mee en 
de volgende dag is het eerste uurtje van de dag een inloopuurtje. 
Fijn sintweekend! 
 
 
 
Groep1/2C 
Maandag hebben we kennis gemaakt met Tijn. Zijn eerste wendag! Welkom Tijn! 
We tellen pepernoten en sturen Piet naar huisnummer 7 of 9 … Zo leren we rekenen en de 
cijfers herkennen. 
Dinsdag rook het naar echte cupcakes. En lékker…!? Na al het oefenen met nepdeeg was 
dit wel een verademing…! Woensdag hebben we de cupcakes versierd en opgesmuld. 
We leren een liedje met een dansje: Linkerbeen-rechterbeen. Al gehoord? 
De kinderen van groep twee hebben veel geoefend met letters en woordjes, met woordjes in 
stukjes hakken en letterherkenning. Ze hebben hun hele werkboekje al uit. Het is woensdag 
mee naar huis gegaan.  
Dinsdagmiddag mochten we de schoen zetten bij de haard. Nou, de pieten zijn geweest en 
hebben fijn in onze klas gespeeld. Ons schoencadeautje zat in een zak aan de 
vlaggenstok…! De pieten  waren vergeten op te ruimen, maar dat is niet erg hoor, wíj 
hadden het zó klaar…! 
Maandag vieren we Sint op school. Leest u de brief over 5 dec. maar in uw mail. Maandag 
krijgen de kinderen om 10.00 uur drinken én iets lekkers. Er hoeft dus geen tien-uurtje mee, 
maar wél een lunch! 
Dinsdagochtend mogen de kinderen één cadeautje meebrengen om aan elkaar te laten 
zien. En als het die ochtend  een beetje later wordt… niet erg! 
Fijn sinterklaasweekend! Corrie 
 
 
Groep 3 
Wie komt er alle jaren, 
Daar weer uit Spanje varen? 
Sint ook dit jaar weer van de partij, 
Wordt van groep 3 toch zo blij! 
Dertig bijzondere mensjes, 
Met dertig bijzondere wensjes! 
Och, och, och en ik had nog zo gevraagd: “Geen rommelpieten!”, 
voor de kinderen heerlijk genieten! 
Maar gelukkig was de klas, 
snel weer zo netjes als ie was! 
Wat is het toch een heerlijk stel, 



500 euro(!!!) in hun schoen verdienen ze wel! 
We genieten heerlijk van deze tijd, 
nu Sint door onze buurten rijdt. 
De kinderen glunderend van oor tot oor, 
daar doe je ’t als meester voor! 
Dit was het voor nu, dus tot besluit, 
nu is dit weergaloos rijm toch echt uit! 
  
We genieten van de heerlijke Sinttijd. Maandag het grote feest! Wilt u de kinderen maandag 
een grote tas meegeven dan gaan alle Sintwerkjes, dus ook het paard, mee naar huis. Tot 
onze grote verbazing belde donderdag zomaar de Huispiet op. hij vertelde ons dat de Sint 
maandag op bezoek komt! Ok informeerde hij naar de vlaggetjes... 
Dinsdag mogen de kinderen 1 klein cadeautje meenemen om mee te spelen. 
Deze week vierde Emma haar 7de verjaardag! Gefeliciflapstaart. 
De eerste dramales van juf Marthe was een groot succes!  
Leest u de mail met informatie over maandag as nog even goed door...  
Dit was het voor nu, fijn weekend. 
 
Groep 4  
Naast het harde werken zijn we ook  heerlijk in de sint sfeer. Tijdens het knutselen in de 
middag zijn we lekker aan het zingen en ons dansje aan het oefenen voor 5 december. Maar 
we werken ook  hard, met taal  hebben we bv.een denkgesprek met elkaar gehouden.  Met 
het nieuwe blok rekenen hebben we de introductie van het ‘keer’ teken gehad: x, 3 zakken 
met 4 appels, kun je opschrijven als; 4+4+4 =,3 keer 4=, 3x4=  Hierbij gebruiken we ook nog 
de getallenlijn om de stappen van 4 die je maakt (3X) te visualiseren.Ook hebben gepraat 
over de lengtematen, meters en centimeters en de kalender is besproken. 
Deze week voor het eerst tutor lezen met de kinderen van groep 7, voor alle kinderen altijd 
een spannend moment: met wie ga ik lezen, wat is precies de bedoeling.  
Vrijdag voor het eerst drama van jur Marthe, de komende weken mogen ze direct naar de 
gymzaal om half 9. 
In de brief die u heeft gekregen over 5 december staat belangrijke informatie voor as. 
maandag, leest u die a.u.b goed. 
 
Groep 5 
Hij komt, hij komt…. de lieve goede Sint! De spanning neemt toe in de klas! En wat heeft 
rommelpiet huisgehouden in groep 5. Gelukkig was het met behulp van de kinderen weer 
snel opgeruimd! En wat een prachtige surprises zijn er gemaakt. De kinderen kunnen niet 
wachten tot maandag! Er is natuurlijk, met name aan het begin van de week , nog hard 
gewerkt. De rekentoets van blok 4 is gemaakt, we zijn gestart met een werkboekje 
redactiesommen en de Staal-toets van het thema eskimo´s is gemaakt.  
Met spelling zijn we deze week verder gegaan met woorden met -cht en met de woorden die 
met een -ei- worden geschreven. Lastig, maar het ei-verhaal helpt ons! 
Maandag vieren we Sinterklaas en zie ik de kinderen graag buiten in het daarvoor bestemde 
vak. Dinsdagochtend is er een inloop tot 9.30 uur, ´s middags gaan we weer zwemmen, 6/12 
en 20/12 zijn de laatste zwemdata van 2016! 
Er waren veel zieken afgelopen week, gelukkig was iedereen donderdag weer beter. 



Een heel fijn Sinterklaasweekend! 
 
 
Groep 6 
Een week waarin goed te merken is dat de Sint er aan komt! De rommelpieten waren al een 
voorbode van het naderende feest! Surprises staan er prachtig bij en dat gaat maandag 
reuze spannend worden wie wat krijgt. 
Moeilijk rekenen deze week, met liter, deciliters, centiliters en mililiters. Opeens stonden 
daarbij breuken en ook kommagetallen en dat viel niet mee. Veel sommen samen gemaakt 
en veel voorgedaan hoe de stappen te maken! 
De eerste ronde leesvriendjes hebben we afgesloten. In Januari krijgen de kinderen een 
nieuw leesvriendje en gaan we nog 6 maal samen lezen. Het is geweldig om te zien hoe 
toegewijd en lief de kinderen van de klas zijn in hun contact met de kleuters.  
Voor iedereen een gezellig Sinterklaasweekend! 
 
Huiswerk: 
 
Dinsdag 6 december : …….. maar even niet………. 
Donderdag 8 december: Rekenblad 
 
Groep 7 
Er hangt een goede Sinterklaassfeer in de klas! De kinderen zijn hard aan het werk geweest. 
Zo heeft iedereen een bijdrage geleverd aan de muurkrant over het taalthema licht. Er is 
onder andere geschreven over lichtvervuiling, lichtsignalen en onzichtbaar licht.  
De resultaten zijn in de klas te bewonderen. Ze hangen achter de schitterende surprises die 
al zijn meegegaan naar school. Het ziet er prachtig uit groep 7, complimenten! 
Ook de rommelpieten zijn gezellig langs geweest. Deze week is ook het tutorlezen met 
groep 4 van start gegaan. de kinderen hebben allemaal een leesmaatje gekregen en 
begeleiden een leerling uit groep 4 bij het lezen. En tot slot maken de kinderen in tweetallen 
een werkstuk op het chromebook. 
Een belangrijke mededeling; op maandag moet iedere leerling een rekenmachine mee naar 
school nemen! 
Huiswerk: 
 
Maandag 5 december: rekenmachine mee 
Woensdag 7 december: redactiesommen 11 
Donderdag 8 december: spreekwoorden en gezegden 3 
Vrijdag 9 december: Goed begrepen 11 
 
Groep 8 
De klas staat helemaal vol met fantastische surprises! Wauw! Top week gehad! De 
leerlingen worden steeds zelfstandiger in het afmaken van hun werk en daar zorg voor te 
dragen. Veel gesproken, gelezen en gekeken over ons thema over “de ruimte”. Leuk om te 
zien hoeveel kennis er is! Maandag hebben we naast Sinterklaas ook gym! 
 
Huiswerk: 



Dinsdag: Redactiesommen 12 
Woensdag: Spelling 13 
Donderdag: Naut Toets Thema 5 
Vrijdag: Begrijpend Lezen 12 


