
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Wat fijn om iedereen na een heerlijke voorjaarsvakantie weer op school te zien! De studie- 
en margedag zijn door het team zeer nuttig besteed met o.a. het samen voorbereiden van het 
nieuwe thema “Kijken door de ogen van een kunstenaar..”. Elders in deze Tamtam leest u 
daar meer over. Wij kijken er naar uit! 
 
Deze week ontvingen de ouders van de groepen 3 t/m 7 per mail een uitnodiging voor de 10 
minutengesprekken op 9 en 14 maart. De gesprekken voor de groepen 1/2 vinden plaats in 
april. We gaan graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een heel fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Vooraankondiging: tevredenheidspeilingen april 2017 
De Jacobaschool vindt het belangrijk om feedback te krijgen van betrokkenen bij de school. 
Daarom organiseren wij in april de tevredenheidspeilingen. We vragen dan aan onze 
leerlingen in de groepen 6 t/m 8, aan u als ouder(s)/verzorger(s) en aan onze teamleden hoe 
tevreden een ieder is over ons onderwijs, waar zij blij mee zijn en waar zij kansen voor 
verbetering zien.  
 
In april 2017 wordt u per mail benaderd met het verzoek om een tevredenheidspeiling in te 
vullen. De mail heeft als onderwerp “Nieuwe Integraal-vragenlijst beschikbaar’. De 
vragenlijst opent zich na het klikken op de link in de mail. Het invullen zal ongeveer 15 
minuten van uw tijd in beslag nemen. U kunt de vragenlijst invullen via een computer, tablet 
of smartphone. 
In dezelfde maand zullen leerlingen uit groep 6 t/m 8 en teamleden op school een vragenlijst 
invullen.  
De resultaten worden na de meivakantie bekeken en uiterlijk in juni stellen wij u op de 
hoogte van de uitslagen. 
 
Verzoek m.b.t. brengen en ophalen 
Mede op verzoek van onze naschoolse opvang is de afspraak dat kinderen voor en na 
schooltijd geen gebruik maken van het plein. Er is op die momenten onvoldoende toezicht en 
het plein is na schooltijd bestemd voor de kinderen van de NSO.  
 In de praktijk wordt er voor en na schooltijd echter regelmatig gevoetbald en gespeeld. Wij 
verzoeken u om ons te helpen bij het handhaven van deze afspraak. Bij voorbaat dank! 
 
Start thema ‘Kijken door de ogen van een kunstenaar…’ 
Maandag start het tweede schoolbrede thema ‘Kijken door de ogen van een kunstenaar…’ 
Vier weken staat de beleving van kunst centraal in de school. De eerste week worden de 
kinderen geïnspireerd om zelf te gaan nadenken over kunst, daarna gaan ze met hun eigen 
leervraag aan de slag.  

 



In groep 3/ 4 wordt gewerkt vanuit film en foto, in groep 5/ 6 aan beeldende kunst en 
architectuur en in groep 7/ 8 staan theater en literatuur centraal. Op donderdag 30 maart is 
de kijkmiddag van 17:00-18:00 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 
 

Groep 1/2A 
Het was fijn om iedereen weer te zien na de vakantie.! 
Deze week zijn wij gestart met het schoolthema “ Naar het museum ”. De kinderen hebben al 
veel mooie voorwerpen meegenomen voor in ons eigen “Groep 1A Kijkmuseum”. 
Volgende week maken wij er nog meer ons eigen museum van. Hiervoor hebben wij AH 
kratjes nodig. Wie help er mee verzamelen? Kratjes voorzien van naam kunnen vanaf 
maandag worden ingeleverd in groep 1a. 
Volgende week is Marthe afwezig. Maandag is Anneke Bouwman in onze groep en vanaf 
dinsdag is Luciënne er. 
Woensdag vierde Veerle haar zesde verjaardag! Het was heel gezellig en nog hartelijk dank 
voor de traktatie :). 
De letter “f” wordt vanaf volgende week aangeboden. Voorwerpen met de letter “f”in het 
woord zijn hartelijk welkom voor op de lettertafel. 
Fijn weekend. 
 
Groep1/2B 
Alle kinderen hebben iets verteld over hun vakantie. Zo te horen hebben ze er allemaal van 
genoten.  
Hoera! Isabelle is 5 jaar geworden. Gefeliciteerd isabelle. En bedankt voor de superleuke 
traktatie. 
We zijn  gestart met het nieuwe thema: Kunst. We hebben een begin gemaakt met het 
museum. Hierin zijn de voorwerpen te bewonderen, die de kinderen meegenomen hebben. 
En war bewaar je al deze mooie kunstvoorwerpen??? In het museum :) 
Volgende week komt er voor de oudsten weer een nieuwe letter: f  van fiets, maar ook van 
Frans Hals museum, waar we binnenkort een kijkje gaan nemen. Er mag natuurlijk weer iets 
meegenomen worden dat begint of eindigt met de f, voor in de letterkoffer. 
Wanneer het rapport van uw kind nog thuis ligt, wilt u dat dan volgende week meenemen?! 
Heel fijn weekend. 
 
Groep 1/2C 
Hiep hiep hoera voor Berk! Al voor de vakantie hebben we Berk jarig gemaakt. We hopen 
dat je een leuke verjaardag hebt gehad in de vakantie, Berk! 
 
Het was fijn om elkaar , na een weekje , weer te zien. Veel medailles bewonderd, die 
gewonnen zijn bij het skiën!  
Bij de luizencontrole is één neetje gevonden. Die was mooi de klos! Maatregelen zijn 
genomen, verder geen paniek. 
We zijn gestart met een nieuw thema: kunst. Daarom mochten alle kinderen iets moois of 
bijzonders meebrengen van thuis. Er is al een hele verzameling mooie spulletjes, en iedereen 
heeft over zijn/haar dingetje verteld. We hebben in de kring samen bedacht dat we van al die 
spulletjes ( mooie stenen, schilderijtjes, beeldjes, siervoorwerpen, verzameling 
suikerzakjes…etc. ) wel een museum kunnen maken. Wat is een museum eigenlijk? Ook 

 



hebben we de spulletjes gerubriceerd… ja, en dat kan op verschillende manieren.  Leuk om 
daarover met de groep te praten. 
Fedde, Floris en Ferran zijn de gelukkigen,  want de letter F staat volgende week centraal.  
Maar voor Fustine, Foes, Fot, Fole, Foemer en Fuliet etc. is het ook heel leuk! 
De kinderen van groep twee werken hard aan “Het spel van de week” en verdienen daar een 
sticker voor. Het spel “Tangram” is aangeboden en “Concentra”, een soort sudoku. Dit 
natuurlijk vooral voor groep 2. 
Graag volgende week allemaal het schoolrapport mee naar school! Ik mis er nog een heel 
aantal van groep 2 en groep 1 (van de allerjongsten niet natuurlijk).  
Groeten van Fuf Forrie, tot maandag! 
 
Groep 3 
We zijn weer fris en fruitig begonnen  na een heerlijke vakantie!  
Volgende week start ons schoolbrede thema, “Kijken door de ogen van een kunstenaar”. Wij 
hebben samen met groep 4 het subonderdeel foto en film. We gaan meteen lekker van start 
met een bezoek aan het museum Eye, waar we stop motion fimpjes gaan maken. dit zal op 
dinsdag zijn, de klassenmoeders hebben al een mail gestuurd met de vraag voor rijders.  
Met de Kanjertraining zijn we druk bezig met het geven en ontvangen van complimenten. De 
kinderen vinden het heerlijk als we de les afsluiten met een paar minuten masseren. 
Deze week wel 2 jarigen, Lise en Klaas vierden hun 7de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Volgende week is er weer een Jacobatheater. Er zijn een aantal kinderen die graag iets willen 
laten horen op hun instrument, maandag inventariseer ik wie er graag wil en iets heeft 
voorbereid. Dus als kinderen willen, graag thuis even oefenen. 
Ik mis nog een heleboel rapporten, zou u die maandag mee naar school willen geven? Dank! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4 
Wat fijn om iedereen weer uitgerust en vol verhalen terug te zien na de vakantie! Nu weer 
lekker aan de slag.  Volgende week start het nieuwe thema: kijken door de ogen van een 
kunstenaar: foto en film. Als voorbereiding hebben we een tekenopdracht gegeven waarbij 
ze heel goed moesten kijken.  De kinderen hebben daaraan gewerkt met kleur en de 
tegenstelling, zwart /wit. Bij juf Annelies van muziek hebben de kinderen geluisterd naar 
filmmuziek en besproken welk geluid er bij welke film hoort: langzame lage geluiden of juist 
hoge en snelle geluiden. De kinderen vonden het prachtig. 
Met spelling hebben we gepraat en geschreven hoe je  een woord kleiner maakt: wat komt er 
achter het basiswoord: -je. -tje  en -pje. Met deze woorden hebben ze ook  een verhaal 
geschreven. Ook oefenen we door met de eind -d en dat is best moeilijk want je hebt het 
woordje houd en hout of wet en wed waarbij  de betekenis heel belangrijk is om te weten of 
je het met een  -d of -t aan het einde schrijft. 
Bij veel opdrachten in de klas gebruiken we een afwisbaar bordje, zodat we snel en vaak 
korte opdrachten kunnen geven. Op deze manier doet iedereen actief mee. 
Rekenblok 7 is af, de toets is goed gemaakt. Klokken blijven erg moeilijk, vooral 5 of 10 
minuten voor en over het half uur.  Wij blijven daar mee oefenen. U thuis ook? 
Tijdens een oefening van kanjertraining kon je een speld horen vallen ….. iedereen was bezig 
een oefening op de rug van je maatje te maken:  verschillende bewegingen met je handen, de 
zon of zachte regen. Dit allemaal heel rustig en zacht zodat het heel fijn voelde. 

 



Denkt u aan de rapporten, we hebben ze nog niet allemaal terug! 
 
Voor het thema “Kijken door de ogen van een kunstenaar”hebben we nog wat tijdschriften nodig, 
als u nog een stapeltje hebt, graag a.s. maandag mee naar school nemen, bedankt! 
 
Groep 5 
Wat fijn om iedereen na de vakantie weer terug te zien! Deze week hadden we twee speciale 
gasten in de klas. Op maandag was Jennifer een dagje in de klas en op donderdag hebben we 
Senna kunnen bewonderen. Wat een mooi, lief, mannetje! 
Met rekenen zijn we deze week o.a. bezig geweest met het delen (met rest) en het 
opschrijven van maten. 2,80 m. is 2m en 80 cm. en 280 cm. Met spelling zijn we verder 
gegaan met schrijven van woorden met een -i die als een -ie klinkt (liter, figuur etc) en 
woorden die eindigen op -ig en -lijk. Dit ging al best goed! Alleen als het dan ook nog een 
apen of ballen woord was werden deze regels nog weleens vergeten... Met Staal hebben we 
het 4e blok (dierentuin) afgerond zodat we volgende week aan het volgende blok kunnen 
beginnen. Dan start ook het nieuwe thema Kunst. Volgende week dinsdag gaan we weer 
zwemmen en donderdagochtend is er weer Jacobatheater. Ik mis helaas nog wat rapporten, 
die ontvang ik graag z.s.m.! Fijn weekend! 
 
Groep 6 
We hebben genoten van alle vakantieverhalen! De kinderen hebben een heerlijke 
vakantieweek gehad en dan is het op maandag wel weer even wennen! Wel gezellig om 
elkaar weer te zien, dus dat helpt veel. 
Deze week met rekenen veel aandacht voor het cijferend aftrekken van getallen. We volgen 
de leerlijn van de methode, zodat kinderen weten wat ze doen en ook daarom begrijpen 
waarom zij van de buren moeten lenen. Het gaat tot nu toe prima! 
BIj de Kanjertraining hebben we elkaar complimenten gegeven en besproken wanneer een 
compliment prettig voelt en wanneer niet. We kwamen er ook achter dat het ontvangen van 
een compliment soms best nog wel moeilijk kan zijn!  
Volgende week beginnen wij met thematisch werken. Het thema is Kunst, waarbij het kijken 
door de ogen van de kunstenaar centraal komt te staan. De kinderen nemen vanaf maandag 
allemaal  iets  (wat zij kunst vinden) van thuis mee.  Dit mag zijn in de vorm van een plaatje, 
foto of voorwerp. Een mooie start om erachter te komen wat wel en wat geen kunst is! 
Volgende week ook Jacobatheater: Bincq, Thijmen Oddens en Douwe gaan optreden. Drie 
jongens met drie gitaren, we kijken er naar uit! 
 
Huiswerk : 
 
Maandag 6 maart 
Start Thema, plaatje, foto of voorwerp meenemen 
Dinsdag 7 maart 
Topotoets Groningen/Drenthe  
 
Groep 7 
Komende week start het schoolproject “Kijken door de ogen van een kunstenaar”. Op vrijdag 
zijn we begonnen met een kunstwerk in de stijl van  Burton Morris, een Amerikaanse pop-art 

 



artiest. Bij mediawijsheid is er gesproken over het onderwerp “trollen”. Verder zijn deze 
week de verhoudingstabellen bij  
rekenen langsgekomen en bij het ontleden zijn de 
voorzetsels behandeld. Goed gewerkt groep 7! 
 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 7 maart: Redactiesommen 20 
Donderdag 9 maart: Werkwoordspelling kopieerblad 
Vrijdag 10 maart: Goed begrepen 20 
 
 
Groep 8 
De tijd van burgers en stoommachines leeft in de klas. Het 
kiesrecht, de grondwet, gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen, arm en rijk. Een boeiende tijd, zeker met de 
verkiezingen op komst. Met rekenen hebben we ons verdiept 
in schaalvergroting en verkleining. Hoe groot zou ons lokaal 
zijn in Madurodam? Verder zijn de meeste kinderen 
begonnen met een plannetje te maken voor een eigen project. De leervragen worden nu 
geformuleerd. Best moeilijk nog. In de klas groeit een wand waar alle leervragen op staan. 
Van de werking van een hologram, binnenhuisarchitectuur, latijn, hoe schrijf ik een boek tot 
waarom games zo verslavend zijn. De meest uiteenopende onderwerpen worden de 
komende tijd uitgeplozen door de klas. Gaaf! Komende week starten we ook met het 
schoolthema ‘Kijken door de ogen van een kunstenaar…’ In groep 7 en 8 werken we aan 
theater en literatuur.  
 
Huiswerk 
maandag 6 maart redactiesommen 20 
donderdag 9 maart spellingblad 26 
vrijdag 10 begrijpend lezen D21 en geschiedenistoets H3 

 


