
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Na een geweldige Sinterklaasviering wordt komende week de school alweer in kerstsfeer 
gebracht. Namens het team bedank ik de OV en alle hulpouders voor hun goede zorgen en 
ondersteuning in deze feestelijke maand. 
 
In deze Tamtam leest u meer over de afgelopen week en de komende 2 weken tot de 
kerstvakantie. Wellicht ten overvloede: op 23 december zijn de groepen 5 t/m 8 om 12:00 
uur uit. 
 
Veel leesplezier en een fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Kerst 2016 
In de e-mail over deze Tamtam vindt u als bijlage de ouderbrief voor Kerst 2016. Wij vragen 
u om deze brief goed te lezen i.v.m. een aantal praktische aandachtspunten. Bij voorbaat 
dank! 
 
Leerlingenraad 2016-2017 
 

Dit zijn de kinderen die gekozen zijn voor de leerlingenraad:  
van links naar rechts Kes (gr 7), Fay (gr 6), Valerie (gr 7), Efia (gr 5), Mees (gr 6), Philipine 
(gr 8), Wouter (gr 8), Josephine (gr 5). 
 



De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest en daar hebben we geluisterd naar wat 
iedereen belangrijk vond voor dit schooljaar. Punten die onder andere naar voren kwamen 
zijn: meer engelse les, langer gym, een 3d printer op school, meer gebruik maken van je 
eigen talenten en met de discobus naar zwemmen. Dit zijn wensen en ze kunnen (helaas) 
niet allemaal in vervulling gaan. Dit heeft natuurlijk o.a. te maken met de invulling van onze 
lestijden, mogelijkheden van de leerkrachten, de meerwaarde voor het onderwijs op de 
Jacobaschool en financiën.  
We hopen natuurlijk wel 1 of misschien 2 dingen te bereiken.Daarnaast is de leerlingenraad 
een belangrijk klankbord voor het team. Met elkaar gaan we ons best doen! 
 
Juf Marthe 
 

Groep 1/2A 
Wat een feest was het maandag. De sint met zijn pieten kwamen onder begeleiding van de 
band zo het plein op zoeven.  De spanning was te voelen. We hebben ons bakkerslied voor de 
sint gezongen en in de klas stond er vanalles in het grote boek. Vooral dat we zo’n gezellig 
fijne klas hebben en elkaar goed helpen. Nou daar zijn wij als juffen het mee eens. 
Dinsdag hebben we veel gespeeld met al ons nieuwe speelgoed en samen de sintspullen 
weer opgeruimd. volgende week maandag gaan we starten met een kerstproject over de 
kleine kerstman. Op de lettertafel komt de letter b van bal. Als jullie nog meer met de b 
weten dan mag je daarvan iets meenemen naar school. 
Voor een kerstknutsel hebben we veel eierdozen nodig. Wie helpt er sparen? 
Bedine en Daniël zijn 4 jaar geworden. Zij zitten nu ook in groep 1A. Wij wensen ze heel veel 
plezier bij ons. 
Fijn weekend! 
 
Groep1/2B 
Wat een fantastisch begin van de nieuwe week: sinterklaas en zijn pieten komen de 
speelplaats oprijden in een jeep. Ook dit jaar vereert hij ons met een bezoek! We kijken 
allemaal terug op een heerlijke dag.  
Deze week hebben we  rustig aan gedaan, zodat de kinderen een beetje bij konden komen 
van de sinterklaastijd. Maandag kunnen we dan weer fris starten met het kerstproject. We 
gaan werken rond het prentenboek “De kleine kerstman” 
Amélie en Noortje zijn aan het wennen in de groep en dat gaat hartstikke goed, gezellig hoor! 
Er komt een nieuwe letter aan bod: de b van bal. Zijn er nog spulletjes thuis met de b, dan 
mogen ze mee naar school.  
Fijn weekend! 
 
Groep1/2C 
Maandag hadden we een knus sinterklaasfeest. De kinderen hebben voor Sint een liedje met 
een dansje in tweetallen gedaan! Ons aantal was echter oneven, daarom mocht Fedde een 
Piet uitkiezen om mee te dansen…! 
De sinterklaashoek en bakkerswinkel zijn  opgeruimd en de kerstboom hebben we al in de 
kring staan.  
Volgende week beginnen we met een kerstproject: “De kleine kerstman”. Wie heeft 
misschien het gelijknamige prentenboek?  



Het kerstverhaal wordt ook in kleine gedeelten voorgelezen.  Je kan een speld horen vallen 
tijdens dat prachtige verhaal uit de Kinderbijbel. 
Voor het project willen we graag één slee en een rood kinderlaarsje (kaplaarsje is ook goed) 
gebruiken. Wie heeft een slee of een kleine rode laars?  
Deze week kwamen Tijn, Koen en Ferran wennen bij ons in de klas. Volgende week komt 
Koen écht, want hij wordt 13 dec. vier jaar. Welkom alledrie! 
We gaan maandag starten met de letter B. Ja, er ligt al een (kerst)bal op de lettertafel.  
Tot maandag!! 
 
Groep 3 
Wat een heerlijk begin maandag! Het bezoek van de Sint en zijn Pieten was geweldig! Na 
aankomst op het plein hebben we een prachtig lied gezongen in de gymzaal. Daarna even 
lekker naar buiten om vervolgens een Kahoot quiz (vraag er maar eens naar) te doen op de 
laptopjes in de klas. Daarna kwam d’oude heer in de groep, waar we gerekend hebben met 
pepernoten en een prachtig cadeau kregen. Kortom een heerlijke dag!  
Nu we de tabberd aan de wilgen gehangen hebben, gaan we na een rustige week, fijn de 
Kersttijd in. Elke dag beginnen met een mooi verhaal in een schaars verlichte klas! Nu al zin 
in! 
Dit was het voor nu, fijn weekend. 
 
Groep 4  
Wat een heerlijke spannende dag was het maandag! De sint en zijn pieten kwamen op 
bezoek, na een mooi ontvangst op het schoolplein met muziek van de Teisterband, hadden 
we een geweldig feest in de gymzaal.  Daarna kwam Sint ook nog in de klas op bezoek. Fien 
speelde prachtige liedjes op haar harp en Maxe kon zo lang hoela hoepen! Julie en Suus 
deden nog een alfabet-rap! Een inloop met speelgoed sluit het thema goed af. Volgende 
week beginnen we  de klas in kerstsfeer te brengen! 
Natuurlijk wordt er ook nog gewerkt, we sluiten komende week ons tweede thema van taal 
af. Het thema heet: Onderweg. We hebben gepraat over de weg naar huis, naar het 
zwembad,  nieuwe woorden zoals passeren, postcode,  afslag, omleiding enz.  
Het spellingblok is afgesloten met een dictee.  De klanken eeuw/ieuw/uw blijven voor 
sommige kinderen nog moeilijk te schrijven, maar we gaan nog veel herhalen. 
De eerste kerstknutsel is gemaakt en volgende week krijgen de kinderen een kerstboekje. 
Tot maandag, allemaal! 
 
Groep 5 
Wat een fantastische dag hebben we maandag met elkaar gehad! Er zijn prachtige surprises 
en gedichten gemaakt en de leerlingen hebben aandachtig naar elkaar geluisterd. Sinterklaas 
en de Pieten kwamen aan het einde van de ochtend ook nog even binnen voor  een 
flitsbezoek.  We hebben toen de Pietenjump gedanst en Louisa heeft nog een 
Sinterklaasliedje op het keyboard gespeeld. Tot volgend jaar Sint! 
Fijn dat iedereen dinsdagmiddag zijn zwemspullen mee had! In de loop van de week zijn we 
gestart met een nieuw thema van Staal, de dierentuin. Ook met rekenen zijn we met een 
nieuw blok gestart. Dit blok staat het optellen en aftrekken t/m 1000 centraal, het 
vermenigvuldigen van sommen als 4x16 door middel van splitsen en gaan we verder met 
deelsommen met rest. Ook gaan we aan de slag met de lengtematen km. , hm. en m.  Ook zijn 



de kinderen fanatiek bezig met redactiesommen. Met spelling blijven we extra oefenen met 
de apen/ ballen woorden, dit blijven voor veel kinderen lastige categorieën. Ook woorden 
met een -ei- en woorden met be-, ge- en ver- worden dit blok behandeld. Op naar 2 gezellige 
(kerst)weken in de klas! Fijn weekend!! 
 
Groep 6 
Het was 5 december een heerlijke dag in de klas.  33 Surprises werden uitgepakt! Veel 
plezier, fijne cadeaus en leuke gedichten. Helemaal goed. Knap dat iedereen tot de laatste 
surprises stil kon zijn bij het voorlezen van de gedichten. Zo is er aandacht voor iedereen. 
Dan is de overgang naar 6 december groot, want de toets rekenen blok 4 stond op het 
programma. Maar ook dat is gelukt!! Hoewel de liters en deciliters nog niet “geland”zijn in 
groep 6! We blijven oefenen. 
Voorzichtig al richting Kerst gekeken met de kinderen, u ontvangt van ons een mail met 
daarin de uitleg van de organisatie van  het Kerstdiner in groep 6. 
We gaan a.s. dinsdag houten kerststerren maken. De kinderen hebben daarvoor 6 stevige 
takken van ongeveer 35 cm nodig.  Even een boompje  snoeien  of struinen door het bos. 
Handig is wel wanneer de takken allemaal ongeveer dezelfde lengte hebben! 
We genieten deze week van een relatieve rustige week waarin  de kinderen weer even 
kunnen bijkomen van alle spanning en vermoeidheid. Aan alle kuchjes in de klas te horen is 
dat ook wel even nodig. 
Daarom….. heerlijk, rustig weekend gewenst! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 13 december: spellingblad, 2 kanten maken 
Donderdag 15 december: toets Naut hoofdstuk 1 
 
 
Groep 7 
Wat een geweldig begin van de week met Sinterklaas. De kinderen hebben prachtige 
surprises en gedichten gemaakt. Iedereen bleef goed meedoen en luisteren naar alle 
gedichten, top! 
Nu de Sint vertrokken is verandert de sfeer in de klas langzaam naar Kerst. Op vrijdag zijn 
we begonnen aan met het versieren van de klas en de eerste creatieve kerst activiteiten . 
Dank voor het uitlenen van de extra kerstspullen voor in de klas! Bij de les mediawijsheid 
hebben we het deze week gehad over wachtwoorden. Wanneer zijn ze veilig en hoe ga je 
ermee om? Bij het rekenen staan de procenten dit blok centraal en ook de meegebrachte 
rekenmachines worden dit blok goed gebruikt. 
Fijn weekend! 
 
Huiswerk : 
 
Dinsdag 13 december: redactiesommen 12 
Donderdag 15 december: Toets aardrijkskunde H-2 
Vrijdag 16 december: Goed begrepen les 12 
 
Groep 8 



Een mooie week met Sint aan het begin. Wat een prachtige surprises had iedereen 
gemaakt. Wat was het genieten! Deze week gestart met aardrijkskunde met de Verenigde 
Staten, de focus ligt op de grote verschillen die er zijn in dit land. Ook hebben we vrijdag een 
heuse “huispakkendag” georganiseerd. De kinderen mochten in hun favoriete huispak naar 
school komen. Leuk om te zien! Doen we nog een keer binnenkort! 
 
Huiswerk komende week: 
maandag 12 december redactiesommen 11 
woensdag 14 december topotoets H2 
donderdag 15 december spelling blad 14 
vrijdag 16 december begrijpend lezen D13 


