
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Net als vorige week is deze Tamtam goed gevuld met mooie verhalen over het Thematisch 
werken. Mijn complimenten voor het team en de inbreng van de kinderen, waardoor het 
weer zo’n succes is! 
 
In de maand november staan o.a. deze activiteiten op het programma: 

- 7 en 8 november: toekomstgesprekken groep 8 
- 14 november: kijkmiddag thematisch werken voor alle groepen van 17:00-18:00 uur 

(uitnodiging volgt spoedig) 
- 18 november: verkiezingen leerlingenraad 
- 21 november: Sint versieravond 

 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een fijn weekend toe! 
 
Wietse Algera 
 
Groep 1/2A 
Ook deze week weer fijn gewerkt aan het thema “Ridders en kastelen”. 
We zongen liedjes over ridder Jan Fideel en ridder Martijn. 
We legden de woorden kasteel, harnas, schild en zwaard met de letters van de magnetische 
letterdoos. Ook leerden we bouwwerken aan de hand van een plattegrond maken. 
De kinderen zijn begonnen aan hun lampion. Helemaal in stijl wordt dat een kasteel. 
De kinderen plakken, knippen, prikken en stempelen of hun leven er van afhangt :) 
Fijn weekend en tot maandag 
 
Groep1/2B 
Daan is dinsdag 5 jaar geworden. Hoera voor Daan!  
Deze week hebben we ook de laatste ouders gesproken over het welbevinden van hun kind.  
Heeft u misschien nog een mooie glanzende beker oid als versiering op een riddertafel in 
een ridderzaal. 
Dinsdagmiddag weer ‘Gluren bij de buren’ gehad. Bij deze een kleine impressie: 



 
Ook wordt er hard gewerkt aan jonkvrouwmutsen en aan ridderhelmen. Iedereen is er 
superblij mee! Natuurlijk wordt ook de lampion niet vergeten. Never a dull moment in onze 
klas! 
Fijn weekend. 
 
Groep1/2C  
Wat heerlijk om te zien hoe betrokken de kinderen zijn bij het project ‘Ridders en kastelen” 
Ze krijgen geen genoeg van de liedjes en de werkjes die erbij horen. Ook doen we veel 
taalactiviteiten in de kring. Voorbeelden hiervan zijn: korte woorden bij een lage toren 
zoeken en lange woorden bij een hoge toren, zinnen over ridders afmaken en woorden met 
een “zwaard” in stukjes hakken. Knap hoor. Nu zoeken we voor de lettertafel voorwerpen die 
beginnen met de letter ‘K’. Juf Corrie was helaas deze week ziek en we wensen haar veel 
beterschap. 
 
Groep 3 
Wat hebben we afgelopen week lekker gewerkt!  



Het thematisch werken slaat erg aan, de kinderen vinden het erg leuk om te werken over 
vroeger. We hebben het leesplankje bekeken en 2 woordjes gekleid. Ook smullen de 
kinderen van de verhalen van de opa’s en oma’s die in de groep komen. Deze week was de 
oma van Rembrandt er. Zij vertelde over het wassen en hoe dat vroeger ging. Volgende 
week woensdag gaan de kinderen naar het Fordmuseum in Hillegom. Fijn dat er zoveel 
opa’s en oma’s rijden. 
Met rekenen hebben we blok 3 afgesloten en dus ook het eerste werkboek uit! Deze komt 
snel mee naar huis. 
Maandag beginnen we met de lampion, want volgende week vrijdag mogen we de deuren 
weer langs! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Wist u dat de kinderen vorige week donderdagmiddag heerlijke stukjes peer hebben 
gegeten? Ruben had wel 40 peren meegenomen, geplukt uit zijn eigen boom. Juf Felice en 
ik waren ze aan het schillen terwijl de kinderen aan  het kleien waren en aan het smullen! 
Dinsdagmiddag was de opa van Julie in de klas in het kader van ons project. Hij had zijn 
stoomtreintjes en wagonnetjes  van vroeger meegenomen. Over zijn oude school vertelde hij 
dat de juf met een liniaal op je vingers mocht slaan. U begrijpt, dat maakte op de kinderen 
een enorme indruk! Dank opa van Julie, de kinderen vonden het super dat u er was! 
Rekenblok 3 is afgesloten, het werkschrift is af en mee naar huis. De kinderen vinden het 
altijd fijn om dat met u nog eens door te kijken.  
Al heel veel kinderen hebben een leeg melkpak meegenomen voor de lampion, wilt u er nog 
even aan denken, graag maandag mee dan worden de lampionnen verder afgemaakt.  
Bedankt 
Woensdag gaan de kinderen naar het Ford museum in Hillegom. We hebben er ontzettend 
veel zin in en doen ons uiterste best om om 12 uur terug te zijn. 
 
Groep 5 
Allereerst wil ik graag iedereen bedanken voor de prettige welbevindengesprekken die ik 
heb gehad! We hebben weer een leerzame en gezellige week gehad. We zijn nog steeds 
druk bezig met het thematisch werken. De kinderen hebben een specerijen quiz met juf 
Marian gedaan. Ze zijn in tweetallen aan de slag gegaan met het tekenen van een ontdekt 
eiland en hebben bij muziek zeemansliederen gezongen. Ook zijn we begonnen met het 
knutselen van een lampion.  
Met rekenen zijn we inmiddels gestart met deelsommen en om het meteen moeilijk te 
maken, ook met deelsommen met rest. Nieuwe stof, maar wat gaat het al goed! Volgende 
week dinsdag hebben we weer zwemles. Voor de leerlingen die survivalzwemmen: dit is de 
laatste keer met kleding. Leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen met rekentuin en 
taalzee bezig zijn. Fijn weekend allemaal en tot volgende week! 
 
Groep 6 
Veel plezier hebben de kinderen beleefd aan het bezoek aan het Scheepvaartmuseum, niet 
alleen bezoek maar ook de reis per trein was een hele belevenis. Leuk ook dat wij het 
enthousiasme van de kinderen en ouders bij de 10-minutengesprekken gehoord hebben! 



Volgende week doen wij mee aan het Sportontbijt, een ochtend met een broodje en daarna 
veel sport. U heeft hier inmiddels een mail over ontvangen. I.v.m. het sportontbijt is er een 
kleine verandering in de huiswerkdag. 
Een aantal weken hebben wij toegang tot www.taalzee.nl  en www.rekentuin.nl. De kinderen 
hebben hiervoor een inlogcode ontvangen en zij mogen hier thuis ook in werken. Hoeft niet, 
mag. In de groep werken wij hier sowieso mee. 
Vanaf deze weken mogen de kinderen met goede plannen - op een poster - komen voor de 
leerlingenraad. Op 18 november worden er in de klas verkiezingen gehouden. 
 
Huiswerk: 
(!) woensdag 9 nov.      : 2e taak uit boekje begrijpend lezen (vraag 1 ™ 10) 
donderdag     10 nov.    : rekenhuiswerk 
vrijdag 18 nov.              : verkiezingen leerlingenraad 
 
Groep 7 
Deze week zijn we weer volop bezig geweest met het project “Jong zijn in de tijd van...” 
De VOC verhalen worden afgerond en we gaan nu aan de slag met stadsrechten en de 
gilden. Op vrijdag is de tweede les programmeren aangeboden. De klas is razend 
enthousiast en betrokken! Volgende week gaan we aan de slag met de lampionnen. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 8 november: redactiesommen 9 
Woensdag 9 november: VOC verhaal uitgetypt inleveren 
Donderdag 10 november: Toets Aardrijkskunde H-1 
 
Groep 8 
Deze week zijn alle cito’s afgerond. We bespreken de uitslagen volgende week maandag en 
dinsdag tijdens de toekomstgesprekken. Het is de bedoeling dat jullie kind meekomt naar dit 
gesprek. De uitslag van de Nio (die donderdag mee naar huis is gegaan) bespreken we dan 
ook.  
Deze week hebben we ons met het thema gestort op het bestuur in de Gouden eeuw en hoe 
het er in de steden aan toeging. De kinderen hebben een soort mindmap gemaakt over 
gildes, een beroep gekozen dat nu niet meer bestaat, maar wel aanspreekt en daarvoor een 
logo ontwikkeld. Volgende week verdiepen we ons in hoe Nederland qua bestuur was 
opgebouwd. We maken daarbij een verbinding met de verkiezingen voor de leerlingenraad 
die binnenkort worden gehouden.  
Tot maandag of dinsdag! 
 
Huiswerk:  
maandag 7 november redactiesommen 8 
donderdag 10 november spelling blad 8 
vrijdag 11 november begrijpend lezen blad D8 

http://www.taalzee.nl/
http://www.rekentuin.nl/

