
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Al geruime tijd wordt er in de groepen 3 t/m 8 door de kinderen intensief gewerkt met 
Chromebooks. Spelenderwijs leren wij de kinderen o.a. om op een veilige en slimme wijze 
met (moderne) media om te gaan. In de Tamtam van volgende week vindt u meer informatie 
over de ontwikkelingen m.b.t. Mediawijsheid op de Jacobaschool.  
 
Het is mooi om te zien hoe de Kanjertraining door teamleden en kinderen in zo’n korte tijd 
als iets vanzelfsprekends wordt gezien. De lessen werpen hun vruchten af en het 
bijbehorende taalgebruik is dagelijks terug te horen in alle groepen. Hopelijk ondervindt u 
als ouder ook de positieve effecten van de training. 
 
Komende week sluiten wij ons thema af. Wij zien u graag verschijnen op de kijkmiddag van 
a.s maandag van 17:00-18:00 uur. Voor nu wens ik u veel leesplezier en een heel fijn 
weekend!  
 
Wietse Algera 
 

Groep 1/2A 
Geen berichten. 
 
Groep1/2B 
We hebben weer een week van hard werken achter de rug. De kinderen blijven genieten van 
de riddertijd. 
Dinsdag waren juf Anneke en juf Millicent in de klas. Ze vonden het erg gezellig in de groep. 
Op deze dag hebben we de verjaardag van Mayila gevierd. Zij is 5 jaar geworden. Van harte 
gefeliciteerd Mayila. We hopen dat je een gezellige, grote meid mag worden. 
De lampionnen zijn klaar. Allemaal heel veel plezier met Sint Maarten lopen. Denk eraan: 
mooi zingen en laat je lampion schitteren. 
As. maandag is er van 17.00 - 18.00 uur inloop. 
Om 17.30 gaan de ridders en jonkvrouwen een liedje zingen. U bent er dan toch allemaal? 
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen om 17.20 uur in de klas zijn?! 
Tot maandag. 
Fijn weekend. 
 
Groep1/2C 
Elke jongen wordt “tot ridder geslagen” en draagt een schild en helm, zelfgemaakt! Elk 
meisje heeft een jonkvrouwenmuts met een kanten lapje eraan! Maandag tijdens de 
tentoonstelling kunt u alles bewonderen. En wie een eigen ridder- of jonkvrouwenuitrusting 
heeft… doe maar aan ‘s middags tussen 17.00 en 18.00 uur. Om 17.30 zijn alle kinderen van 
1c welkom  in onze klas om het liedje van Ridder Martijn  en Ridder Koen voor de ouders te 
zingen. 
De kastelenlampions zijn klaar en we hopen dat het een gezellige tocht wordt langs de 
huizen.De kinderen hebben het verhaal van St. Maarten gehoord en de scene nagespeeld 
waarin Maarten aan de arme bedelaar de helft van zijn mantel geeft.  



We hebben geoefend met de begrippen rechts en links en veel rijmspelletjes gedaan. 
Opvallend was dat veel kinderen denken dat “geel” rijmt op “meeuw”. Moeilijk dat 
onderscheid te horen…. 
Wilt u er op letten de namen op alle bekers, pakjes drinken en bakjes te zetten? Dank en een 
fijn weekend. Tot maandag! 
 
Groep 3 
Woensdag zijn we naar het Fordmuseum geweest. Wat een hoop prachtige oude auto’s! De 
kinderen gingen in groepjes door het museum op zoek naar koffers met daarin opdrachten. 
De kinderen vonden het geweldig. Het museum gaat 1 december sluiten dus als u nog een 
kijkje wil nemen… Bedankt opa’s oma’s, vader en moeders voor het rijden. 
Deze week hebben we kern 3 van lezen afgesloten met de herfstsignalering. Altijd een 
belangrijk meetmoment om te zien of het leesproces op gang komt. Mocht er aanleiding zijn 
om elkaar even te spreken dan neem ik contact met u op. 
Als u door de school loopt ziet u op verschillende plekken de tentoonstelling van het project 
van de groepen 3 en 4. Kijkt u maar eens in de school. Ook zien we u graag a.s maandag de 
14e van 17-18 uur in de klas! 
De opa van Max heeft verteld over zijn jeugd, dank! 
Dit was het voor nu, fijn weekend. 



 

 

 
Groep 4  
 Vol enthousiasme zijn we de nieuwe week weer begonnen. Met spelling hebben we 
geoefend in het schrijven van woorden met de ng en de nk, woorden met eer/oor/eur. We 
hebben hier woorden bij gezocht uit onze leesboeken. Rekenen zijn we met een nieuw blok 
begonnen. De kinderen leren “schatten” op welke plek de kaartjes met getallen, op de 
getallenlijn horen. 
Vraag maar eens hoe de kinderen dit aanpakken. Waar begin je mee? 
Wat leuk om te zien dat er tijdens de pauze zoveel kinderen knikkeren! En helemaal 
geweldig dat we nooit horen dat ze zich niet aan de regels houden! Trots zijn we! 
Als u door de school loopt ziet u op verschillende plekken de tentoonstelling van het project 
van de groepen 3 en 4. Kijkt u maar eens in de school. Ook zien we u graag a.s maandag de 
14e van 17-18 uur in de klas! 



De opa van Max heeft verteld over zijn jeugd. Hij had zijn oude hockeystick, houten 
tennisracket en plakboeken met gespaarde plaatjes  meegenomen. De kinderen vonden het 
superleuk dat hij er was, dank! 
 
Het Fordmuseum was heel indrukwekkend, er staat een enorme collectie. Het museum is 
nog tot 30 november open, dus…. Dank ouders, opa’s en oma’s voor het rijden! 
De kinderen hebben geschreven over hun bezoek: 
 
Het fordmuseum. We gingen naar het fordmuseum. Mijn oma ging mee. Ik was jarig. Ik zat in 
het groepje met Famke, Willem G en Fien. De auto’s waren heel mooi. De opdrachten in de 
koffers waren te gek.  Casper V 
 
Het fordmuseum. We gingen naar het fordmuseum en ik zat in een groepje met de oma van 
Maxe en met Livia. En daar waren wel 100 auto’s, een brandweerauto en een ijscoauto en 
nog veel meer bijvoorbeeld een ambulance en er waren opdrachten in de koffers met een 
kaart en spullen en dat was heel leuk.  Julia 
 
Het fordmuseum. We waren al in het fordmuseum en de ambulance leek heel veel op een 
legerauto en de brandweerauto had een heel lange ladder. Maar we moesten ook nog 
opdrachten doen en de opdrachten was naar de koffer zoeken. 
 
Het fordmuseum. Het was leuk bij het fordmuseum. Er waren kisten. Op elke kist stond een 
nummer van 1 tot 16. In elke kist zat een opdracht en de allereerste fordauto had fietswielen 
en het stuur was een hendel, het zag er raar uit. Er was een knop en als je er op drukte kon je 
zien hoe een auto werkt dat was leuk om te zien.  Fien 
 
En niet te vergeten, de raketlampionnen, veel plezier met Sint Maarten!! 
 

 

 
Groep 5 
Er is weer hard gewerkt deze week!  
Met rekenen hebben we blok 3 afgerond. De deelsommen, in de toets gelukkig nog zonder 
rest, zijn goed gemaakt. Heel knap gedaan! 
Ook is er deze week een contexttoets afgenomen, dit was een stuk lastiger. We gaan de 
komende tijd extra oefenen met verhaaltjessommen.  



Met spelling stonden de woorden met -nk en -ch(t) centraal. Met Staal zijn we begonnen met 
een nieuw thema over de eskimo´s! Wellicht heeft u de woorden Inuit en Inuktitut al voorbij 
horen komen! De leerlingen zijn nog steeds enthousiast bezig met rekentuin en taalzee. Ook 
hebben we deze week weer gezwommen. Wilt u (ook) aan de zwemspullen denken? Er waren 
helaas een aantal kinderen zonder zwemkleding….De volgende zwemles is op dinsdag 22 
november. In het kader van het thematisch werken zijn de ontwerpen voor een 
dropverpakking en de eilanden afgemaakt. Ook hebben we een schip van tijdschriften 
gemaakt. Volgende week zal in het teken van Willem Barentsz staan. Ik hoop u a.s. maandag 
op de kijkmiddag te zien zodat de leerlingen hun werk kunnen laten zien. 
Fijn weekend en succes/ veel plezier met Sint Maarten en de aankomst van Sint! 
 
Groep 6 
Zomaar een heerlijke sportochtend (met ontbijt) op de dinsdag! De kinderen hebben 
genoten van clinics van diverse sporten. Enthousiast  en vol inzet hebben de kinderen mee 
gedaan. 
In de klas hebben we een aantal zaken van Thematisch werken afgerond en komende 
maandag is er kijkmiddag, van 17.00 - 18.00 uur. Een gelegenheid om even in de klas, maar 
ook in de andere klassen te kijken. Komende week loopt het Thema nog door en gaan we 
aandacht besteden aan Willem Barentsz. 
De lampionnen werden voor Sint Maarten ook nog ergens gemaakt (en al zeg ik het zelf, ze 
zijn best mooi!) en op dinsdag en woensdag hebben we aandacht besteed aan de 
verkiezingen in Amerika. 
Graag even aandacht voor twee organisatorische zaken in de klas. 
Een aantal kinderen heeft geen liniaal in zijn of haar kastje, dat is heel onhandig, zeker bij het 
werken met de schaal op een kaart (Rekenen). Wilt u even navragen bij uw kind en dan hem 
of haar even voorzien van liniaal!? 
Daarnaast ook de vraag of u aandacht wilt blijven besteden aan het inleveren van het 
huiswerk. Voor uw kind best nog moeilijk, zij hebben uw hulp hierbij nodig. Het is jammer dat 
wanneer wij huiswerk met de klas bespreken er toch boekjes begrijpend lezen ontbreken! 
Heerlijk weekend met St. Maarten en Sint. 
 
Huiswerk komende week: 
dinsdag 15 november:       taak 3 uit het boekje begrijpend lezen 
donderdag 17 november:  rekenblad 
 
Groep 7 
Het was een goede, volle week! Op dinsdag hebben de leerlingen een fantastische les met 
een levend dier gehad. Meester Arjan heeft over de baardagaam verteld en ieder kind kreeg 
de kans de baardagaam daadwerkelijk vast te houden. De lampionnen zijn afgemaakt en 
inmiddels mee naar huis. 
Ook de bestellingen van de Kinderpostzegels zijn met de kinderen mee gegaan. Deze  moeten 
uiterlijk 18 november bezorgd zijn! 
Er is ook volop aan het project gewerkt en maandag kunt u de tot nu toe gemaakte 
opdrachten tijdens de kijkmiddag komen bewonderen. 
 Op donderdag zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad in de klas. Fijn weekend! 
 



Huiswerk: 
Maandag 14 november: VOC tekenopdracht af en mee 
Donderdag 17 november: informatie mee voor het miniwerkstuk 
Donderdag 17 november: Presenteren i.v.m. leerlingenraad 
Vrijdag 18 november: Goed begrepen les 9 

 

 
 
Groep 8 
Fijn jullie allemaal gezien te hebben bij de toekomstgesprekken! Deze week veel aan de slag 
geweest met rekenen, spelling en taal. En met het thema Jong zijn in de tijd van… We hebben 
gesproken over het bestuur in de Gouden eeuw en de invoering van stadsrechten. 
Aanstaande maandag hebben we een inloop/kijkmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. We zien 
jullie dan graag! Deze week kwamen Pepijn en Niels in de klas vertellen over Het Montessori 
college. Erg leuk om te horen hoe het daar op school gaat.  
Komende week zijn er verkiezingen voor de leerlingenraad. 
 
Huiswerk komende week: 
maandag 14 november redactiesommen 8 
donderdag 17 november: spellingblad 9 
vrijdag 18 november begrijpend lezen 


