
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
De school ziet er weer fantastisch uit. Dank aan alle hulpouders die op de Kerst versieravond 
hebben geholpen! 
 
De laatste schoolweek van 2016 komt eraan. Het team kijkt terug op een leuk en leerzaam 
jaar waarin o.a. veel is gebeurd op het gebied van Thematisch werken en ICT. Daarnaast zijn 
we gestart met de Kanjertraining, Mediawijsheid en de nieuwe taalmethode “Staal”.  Mijn 
complimenten voor het team voor de wijze waarop zij met elkaar met deze 
onderwijskundige ontwikkelingen realiseren, hulde! 
 
Ik bedank u als ouder(s)/verzorger(s) namens het team voor het vertrouwen en de fijne 
samenwerking. Wij kijken uit naar een sfeervolle kerstviering en zien u graag 
woensdagavond op het schoolplein voor soep, glühwein en samenzang. 
 
Wietse Algera  
 
Save the date: Jacobadictee voor de groepen 7 en 8 verschoven 
Anders dan op de Jaarkalender staat aangekondigd, is de datum van het Jacobadictee 
verschoven naar: 
 
donderdag 26 januari van 19:00 tot 21:00 uur 
 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Een officiële uitnodiging volgt. Wij kijken er nu al 
naar uit! 
 
Touchscreens 
In de kerstvakantie worden de digiborden in alle groepen vervangen door Touchscreens. Wij 
kijken ernaar uit om met deze geweldige schermen te werken. 
 

Groep 1/2A 
Wat zien de school en de klas er weer prachtig uit.  Alle ouders die geholpen om alles in 
kerstsferen te brengen, heel hartelijk bedankt. 
Deze en de volgende week werken wij met het thema “de kleine kerstman”. Alle opdrachten 
hebben te maken met het boek “de kleine kerstman”. De ene keer met als doel het 
aandachtig luisteren naar geluiden, de andere keer het herkennen van getalbeelden of de 
emoties verdrietig, bang, boos of blij herkennen. 
Verder worden er nog kerstbomen getimmerd en kerstmannen geknutseld. 
En de meeste kinderen vinden het heel  fijn om in de “Jezushoek” te spelen:) 
Volgende week bieden wij de letter ‘l’aan. Er mogen weer voorwerpen voor op de lettertafel 
worden meegenomen. 
Fijn weekend! 
 
 
 



Groep1/2B 
De school is weer omgetoverd in kerstsfeer. Ook de klas ziet er weer “kerstig”  uit. Dank aan 
de lieve moeders die geholpen hebben: Babs en Kirsten. 
Boris was jarig en werd alweer 5. Natuurlijk hebben we dat met de klas gevierd. Nog 
gefeliciteerd hoor Boris en bedankt voor de traktatie! 
We zijn gestart met het thema: De kleine kerstman. Dat is een erg leuk prentenboek en 
daaromheen doen we allemaal opdrachtjes zoals goed luisteren waar een geluid vandaan 
komt, cadeautjes onthouden, kerstmannen van klein naar groot enz. En natuurlijk moeten er 
dan ook kerstmannen geknutseld worden.  
Veel kinderen hadden iets meegenomen dat begint met de letter b, top! Maandag komt de 
letter l aan bod. Dan mogen er weer nieuwe spulletjes meegenomen worden. Wat gaan we 
hard…… 
Er zijn een boel kinderen die klagen dat ze (te) veel drinken moeten opdrinken.. De nieuwe 
bekers zijn allemaal prachtig, maar er kan inderdaad wel heel veel in, wilt u de beker dan 
minder vol doen? 
Aanstaande woensdag hebben we alweer ons kerstdiner in de klas, altijd weer een 
hoogtepunt in het jaar. Heeft u hierover alle informatie in de brief gelezen? 
Fijn weekend! 
 
Groep1/2C 
Hieperdepiep voor Koen! Hij was dinsdag jarig en trakteerde ons op lekkere popcorn met 
een verrassing in het bakje! Gefeliciteerd Koen,  en welkom op de Jacobaschool!! 
Vorige week vrijdag hebben Giola en Chantal onze klas in kerstsfeer gebracht. Wat veel 
lichtjes schitteren nu langs de wanden. De kerstboom is versierd door Fedde en  Juliet, die 
veel mooie kerstballen hadden meegebracht. Dank voor alle spulletjes. 
Groep 2 heeft veel werkjes gemaakt deze week: woordjes zoeken, een stal tekenen, een ster 
knippen, de letter B tekenen en in glitter plakken.  
Groep 1 heeft een kerstman geprikt en geplakt en veel oefeningetjes gedaan met de getallen 
tot 10. We kennen ze nu bíjna allemaal.  
De “levende stal” in de klas levert mooie plaatjes op: Verkleden als Jozef en Maria, de herder 
en zijn schapen.  Ik maak af en toe een foto en hang ze geprint op het bord.  
Hebt u de brief over het kerstfeest as. woensdag gelezen?  



Tot maandag!!

 

Louise als schaap, Kirsten als Maria, Loes als Jozef en Olivier is de herder.  
 
Groep 3 
Wat is het toch een heerlijke tijd! We starten elke ochtend, in een stemmig verlichte klas, 
met een mooi verhaal. Verder knutselen we erop los. De kinderen hebben prachtige 
stalletjes gemaakt van ijsstokjes, deze hangen nu te pronken in de kerstboom. Ook hebben 
we mooie engelen gekrijt en daarna met ecoline overgeschilderd, met een vleug glitter 
komen we helemaal in de stemming. Woensdag as. is het kerstdiner, mijn pak hangt al klaar!  
Deze week hebben we hard gewerkt. Met rekenen zijn we druk bezig met kwart voor en 
kwart over. We oriënteren ons op de getallenlijn tot 100! 
Met lezen leren we de laatste letters, deze week leerden we de “ie” en de”l”. 
Kortom, we zitten niet stil in groep 3!  
Ik kijk uit naar een fijn kerstdiner volgende week! Op donderdag gaan alle Kerstwerkjes mee 
naar huis, geeft u een tas mee?!  
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Wat heerlijk om te zien dat de ‘kerstsfeer’ weer in de klas is. Naast de boom hebben de 
kinderen ook zelf hard gewerkt om de klas om te toveren. Er zijn o.a. kerstbomen, sterren en 
een raamhanger geknutseld.  Ze verheugen zich nu al op het kerstdiner van volgende week 
woensdagavond. 



Met rekenen hebben we leren meten,  bijna alles is in de klas opgemeten, met de liniaal of 
met de grote meetlat. We leerden eerst te schatten en dan te meten. We hebben gepraat 
over kledingmaten en alle meisjes zijn “omgetrokken” op behangpapier. Helaas was er niet 
genoeg voor de jongens, dus als u nog een rol overhebt… 
 Ook werden er bouwwerken  die op papier stonden, na gebouwd met blokken. Daarvan 
moesten de kinderen dan weer een plattegrond maken. 
De meeste kinderen hebben een sticker voor de tafel van 2,5,en 10 behaald, superfijn!  Na de 
vakantie gaan we de tafel van  3 en 4 extra oefenen.Achterin de klas hangt een kaart waarop 
u kunt zien hoever uw kind is met het behalen van de tafels. 
Met spelling komen nu  de weetwoorden aan bod: ch, ei, au, auw. In ons leesboek hebben we 
o.a. woordjes met deze letters gezocht.  
 
Groep 5 
Wat een gezellige kerstsfeer op school én in de klas! Er zijn al mooie kerstknutsels gemaakt!  
Met rekenen hebben we deze week uitgebreid aandacht besteed aan de deelsommen met 
rest, een lastige bewerking, maar het gaat steeds beter! Ook hebben we met de lengtematen 
km, hm en m gewerkt. De kinderen hebben afgelopen woensdag het ei-verhaal mee naar huis 
gekregen zodat deze woorden ook thuis nog eens doorgenomen kunnen worden. Ook in de 
klas blijven we natuurlijk oefenen! Met Staal zijn we allerlei interessante weetjes over dieren 
te weten gekomen en hebben de kinderen geleerd waar een goed informatiebord aan 
voldoet. Volgende week dinsdag gaan we weer zwemmen! Graag aan de zwemkleding 
denken. Woensdagavond…… het kerstdiner! We kijken ernaar uit! Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
De Kerstsfeer is er al helemaal! Boom, kerststerren en glitterende kerststallen.  Kinderen 
genieten en dat is fijn.  Ik zou bijna ons “kampvuur” vergeten,  een ster werd zomaar een 
echte vuurtje! 
De groepjes voor het Kerstdiner zijn gemaakt en bijna alle gerechten gekozen. Dat ging heel 
soepel en met aandacht voor elkaar. Spannend al dat lekkers voor ons Kerstdiner.  
De kinderen mogen woensdagavond voor het verzamelen op het schoolplein hun lekkers 
naar boven brengen, de klassenmoeders zullen alles aanpakken. Daarna graag weer naar 
beneden om op het schoolplein te verzamelen. 
Blok 5 rekenen en spelling gestart. Bij rekenen het eerste begin van breuken, leuk hoor 
wanneer kinderen na een uitleg met breuken aan de slag gaan alsof ze nooit anders gewend 
zijn. 
Deze week was Juf Didwi even  in de klas. Zij start na de vakantie op dinsdag met haar 
LIO-stage in groep 6. Een leuke kennismaking en we (de kinderen en juffen)  kijken er naar 
uit om in Januari met haar te gaan werken. 
 
Huiswerk: 
 
Dinsdag 20 december: 
Schrijven van het begin van een verhaal: 

- In de titel het woord Kerstmis 
- de eerste 10 regels van het verhaal (en niet verder!) 

 



Donderdag 22 december: 
geen huiswerk 
 
 
Groep 7 
Een heerlijke kerstsfeer in de school en de klas is prachtig versierd door verschillende 
kinderen. 
De gang wordt extra mooi versierd door de kerst tekenopdrachten. Ondertussen worden de 
werkstukken voor de vakantie afgerond. De opstelling voor het kerstdiner is gemaakt en de 
kinderen hebben groepen gemaakt voor het kerstdiner. Het belooft een culinair spektakel te 
worden!  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 20 december: Redactiesommen 13 
 
 
Groep 8 
Heerlijk, na de drukte van de Sint komen we nu in rustig vaarwater…. We zijn druk bezig met 
de werkstukken (laatste hand), kerst kaarten en kerststemming. 
We kijken uit naar het kerstdiner van volgende week! We gaan er een top laatste week van 
maken! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag: Toets AK Hoofdstuk 3 
Vrijdag: Begrijpend Lezen D14 
 


