
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
De kijkmiddag van maandag was weer goed bezocht, dank voor uw komst. Vandaag sloten 
wij het thema af. We kijken terug op een zeer geslaagd thema, mede dankzij de grote 
inbreng van alle kinderen! 
 
In deze Tamtam leest u meer over de wijze waarop de Jacobaschool de lessen over 
Mediawijsheid vorm geeft. Uw betrokkenheid als ouder is daarbij van groot belang. Van onze 
oud-directeur Hanneke Prins leest u (in de bijlage van de mail van deze Tamtam) een 
verslag van haar ervaringen met Edukans in Ghana, ons goede doel van de afgelopen jaren. 
Later in dit schooljaar informeren wij u over het nieuwe goede doel: “Het vergeten kind”. 
 
Tot slot wens ik weer veel leesplezier en een goed weekend toe. 
 
Wietse Algera 
 
Mediawijsheid op de Jacobaschool 
Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of mobiele telefoons. Dit 
betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over 
bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online, maar ook over 
hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. Wij vinden het belangrijk om 
te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. 
 
Het is daarbij van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar 
dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun 
gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun 
motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig 
in hun online wereld, ze moeten het zelf doen. 
 
Vanaf de Week van de Mediawijsheid (18 - 26 november) starten wij op school in alle 
groepen structureel met lessen over mediawijsheid. De groepen 1 t/m 6 werken dit 
schooljaar met de methode Het Nationaal Media Paspoort. De groepen 7 & 8 werken dit 
schooljaar met de methode Mediabegrip.  
 
Omdat wij als school mediawijsheid zien als gezamenlijke taak van kind, ouders en school 
vragen wij dat u als ouder/verzorger met uw kind over dit onderwerp praat en hen bewust 
maakt van de mogelijkheden, maar ook van de gevaren. Via de Tamtam houden wij u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Bomen op het schoolplein 
De komende periode (onder voorbehoud a.s. woensdag 23 november) worden er langs het 
voetbalveld leibomen geplant. Ook wordt binnenkort de dode boom op het plein verwijderd 
en op korte termijn vervangen, afhankelijk van een aantal factoren. 
 
 



Verslag Edukans van Hanneke 
 
Beste kinderen, ouders en oud-collega’s, 

Vlak voor de zomervakantie heeft de Oudervereniging voor de laatste keer een bedrag 
overgemaakt aan Edukans. In Ghana heb ik in oktober een dagboek bijgehouden en ik deel 
met veel plezier de eerste schooldag met jullie (zie de bijlage in de mail van deze Tamtam). 
Ook namens Edukans enorm bedankt voor het support van de afgelopen drie jaar. 

Met heel veel groeten,  

Hanneke 

 
Groep 1/2A 
Deze week hebben we afscheid genomen van de ridders en werken we niet meer in een 
kasteel, maar weer in onze eigen klas. Wel zijn we druk bezig een hoek om te toveren tot 
een echte bakkerij waar de pieten pepernoten, speculaas en heerlijke taarten gaan bakken. 
Er komen al heel wat spullen binnen voor onze bakkerij. Hartelijk bedankt voor de betrokken 
reacties. 
Vanaf volgende week is de bakkerij open :). 
Donderdag hebben we de verjaardag van Laura gevierd. Zij is 5 jaar geworden. 
Laura de traktatie was heerlijk! 
Volgende week bieden we de letter s aan van Sinterklaas De kinderen mogen voorwerpen 
meenemen voor op de lettertafel. 
Fijn weekend en tot maandag. 
 
 
Groep1/2B 
Maandag begonnen met de verhalen over Sint Maarten lopen en natuurlijk over de intocht 
van Sinterklaas. Wel weer spannend! Dan hadden we ‘s middags nog de inloop voor het 
thema Ridders en kastelen. Wat een top ridders en jonkvrouwen hebben we in de klas. En 
heel veel ouders zijn getuigen geweest van de zangtalenten van de kinderen. Zo schattig om 
te zien en te horen. 
Dinsdag hebben we de babyshow van het zusje van Charlotte, Juliëtte, gehad. Wat een 
schatje en wat een trotse grote zus. We hebben zachtjes “Lang zal ze leven” voor het 
baby'tje gezongen en een zelfgemaakt kadootje gegeven. 
De rest van de week druk in de weer geweest om ons kasteel om te toveren tot een 
Sinterklaaskasteel, met een slaapkamer, werkkamer en natuurlijk een bakkerij! 
Volgende week starten we met een nieuwe letter; natuurlijk de S van Sinterklaas. 
Fijn weekend! 
 
Groep1/2C 
Hieperdepiep hoera! Ot is afgelopen vrijdag 5 jaar geworden. Dat was echt feest in de klas. 
We hebben na het jarig maken, lekker zitten smikkelen van de traktatie! 
We hebben echte kanjers in onze klas. Wat werken ze toch hard, en met zoveel 
enthousiasme. De juffen zijn echt trots op de kinderen. 



 
We gaan weer langzaam terug naar “onze tijd”. We hebben met een spelletje de 
ridderuitrusting weer naar de Riddertijd laten verdwijnen. De tijdmachine is niet meer nodig, 
die staat weer in het magazijn. Vrijdag, de 18e, mogen alle werkjes van dit thema mee naar 
huis. Maandag gaan we met het thema Sint beginnen. We gaan dan een bakkerswinkel 
maken, vandaar de oproep vorige week om bakspulletjes, schorten en taartdozen te 
verzamelen. Er is al door een paar kinderen wat gebracht! Bedankt!. Op maandag ruimen 
we de lettertafel van de K op en beginnen we met de S! 
 
Groep 3 
Na alle verhalen over het Sint Maarten lopen zijn we weer lekker van start gegaan maandag. 
We zijn begonnen met blok 4 van rekenen. Best weer pittig!  
Ook zijn we begonnen met kern 4 van Veilig Leren Lezen, we leren hier best lastige letters, 
namelijk een aantal die bijna geen klank hebben “bijvoorbeeld de “h” en de “w”.  
We hebben het thema “jong zijn in de tijd van” afgesloten. Wat leuk dat de opa en oma van 
Carmen nog wat kwamen vertellen. We staan in de startblokken om te gaan werken over de 
oude heer uit Spanje. 
Maandag gaan we timmeren met 3 vaders(!) ik hier al een mail over gestuurd, wil u denken 
aan een hamer(tje) en deze maandag meegeven! Uiteraard voorzien van naam. De kinderen 
hebben afgelopen woensdag Pietenkunstwerken naar bakker Nol Bertram (op de 
Binnenweg, naast de Vomar) gebracht. Dit doen we ieder jaar zodat de bakker de etalage 
mooi kan versieren. Uw bezoekje meer dan waard! De kinderen werden verwend met 
bakkerslekkernijen! Dank klassenmoeders voor het meelopen. 
Deze week vierde Quirijn zijn 7de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend. 
 
Groep 4  
Het nieuwe thema van de taalmethode is “onderweg”. Het thema start altijd met een filmpje, 
deze keer was het heel grappig. We leerden hoe je een moeilijk woord kunt opzoeken: in 
een tekst of van het plaatje of gaan vragen. Ook hebben we gepraat over namen van straten 
en ontdekt dat die kunnen eindigen op het woordje plein, pad, weg, steeg, gracht enz. Alle 
kinderen wisten in welke straat ze woonden en dat hadden ze ook nodig om de opdrachten 
in het werkschrift te maken. 
Wat fijn om zoveel ouders met kinderen in de klas te zien, met de kijkmiddag. Zo leuk om te 
zien hoe trots de kinderen zijn op al het gemaakte werk in de klas. 
Met spelling hebben we geoefend met de klanken -eeuw, -ieuw en uw. We hebben met de 
woordjes rijen gemaakt en ermee gerijmd. Ik heb het verhaal van de raaf en de vos verteld 
zodat de kinderen het woordjes “sluw” begrepen. 
Met rekenen hebben we boodschappen gedaan met tientjes. Iets kost 76 euro, je geeft 8 
tientjes, hoeveel euro krijg je terug.  
Ook zijn we begonnen met de tafels!  We zijn begonnen met de tafel van 2, natuurlijk mag u 
altijd thuis oefenen, want als de kinderen de tafel door elkaar kennen kunnen ze een sticker 
verdienen. 
 
 
 



Groep 5 
Wat een gezelligheid maandagmiddag in de klas! Bedankt voor uw komst! De kinderen 
hebben deze week in de taalles wat woorden uit het Inuktitut geleerd. Woorden als kinavit? 
(hoe heet je?) en takulaaqquguk (tot ziens) kwamen voorbij. Gelukkig hoeven de kinderen 
de woorden niet allemaal goed te kunnen schrijven…. Ontzettend leuk om het enthousiasme 
bij de kinderen te zien. Met rekenen zijn we inmiddels aan het vierde blok begonnen. We 
gaan lekker door met de deelsommen en ook keersommen als 8x70 zijn aan bod gekomen. 
Met spelling stonden deze week de woorden met -ch(t) en woorden met een stomme e 
centraal. Ik hoor de “u”, maar schrijf de “e”. Ook heb ik afgelopen weekend post van de Sint 
gehad, waarin het trekken van lootjes in groep 5 werd geïntroduceerd. De lootjes zijn 
woensdag getrokken. Veel succes met het maken van de surprises! En complimenten voor 
de mooie posters voor de verkiezingen voor de leerlingenraad! Fijn weekend! 
 
 
Groep 6 
Leuk dat er maandag zoveel ouders zijn komen kijken naar het werk van hun kind, voor ons 
ook leuk om te zien hoe kinderen het werken aan het thema Ontdekkingsreizen terug 
vertellen aan hun ouders! 
Deze week met rekenen de eerste cijferende optelsommen. Tien minuten uitleg en daarna 
proberen en…… dat ging al heel goed. Leuk! 
Aandacht voor de kernzin in een alinea en dit dan weer bij begrijpend lezen. 
De 2e OOK-training was er op vrijdag en op woensdag is het eerste blok muziek afgesloten.  
Voor de kinderen allemaal leuk en aardig maar de aandacht ging vooral uit naar het lootjes 
trekken, dat is inmiddels gebeurd en de surprise kan nu gemaakt worden. 
Fijn weekend. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 22 november: Topografie Zuid-Holland, opdracht 1 ™ 7 leren 
Donderdag 24 november: Rekenblad. 
 
 
 
Groep 7 
De week begon met de Kijkmiddag, u heeft met eigen ogen de resultaten kunnen zien. Van 
tekeningen tot weetjes en een spel quiz. Vrijdagmiddag gaat alles mee naar huis. Door de 
afwezigheid van Jorn hebben de kinderen laten zien hoe flexibel ze zijn. De presentaties 
voor de leerlingenraad zijn gehouden. Mooie posters met prima voorstellen! Namens groep 
7 zitten Kes en Valerie in de leerlingenraad. Op woensdag hebben we de lootjes getrokken 
voor Sinterklaas.  Net als vorig jaar maken de kinderen een surprise en een gedicht. 
Cadeautje mag 5 euro kosten, geen snoep.  
 
Vanaf vrijdag sta ik zelf weer voor de groep. Ik wil alle ouders en kinderen ontzettend 
bedanken voor jullie betrokkenheid en het prachtige boek voor Sep! Het gaat gelukkig weer 
goed met hem. 
 
Huiswerk: 



Donderdag 24 november: Toets Natuur (Naut) H-1 
Goed weekend!! 
 
 
Groep 8 
De onderwijsmarkt is in tegenstelling tot eerdere berichten op donderdag 24 november. 
Verder zijn we veel bezig geweest met het verzamelen van informatie voor thematisch 
werken. Nu als laatste opdracht een werkstuk maken! 
Lootjes zijn getrokken, 5 euro, geen snoep! 
 
Huiswerk: 
Maandag Redactie Sommen 10 
Donderdag Spelling 11 
Vrijdag Begrijpend Lezen 10 


