
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
De eerste maand van 2017 vloog voorbij. Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar genoten 
van een geweldig Jacobatheater en woensdag heeft het schaakteam een topprestatie 
geleverd. Elders in deze Tamtam leest u daar meer over. De groepen 7 en 8 hebben 
donderdagavond  genoten van een pittig Jacobadictee o.l.v. meester Jan. Ik bedank de OV 
voor de geweldige organisatie en meester Thijs voor de Bingo tijdens de nakijk pauze. 
 
In februari staat o.a. het volgende op het programma: 
 
30-01 t/m 16-02 toetsweken 
09-02 schaatsen voor de groepen 3 t/m 8 (deze groepen hebben hier deze 
week een mail over ontvangen) 
17-02 studiedag team: groepen 1 t/m 8 vrij 
20-02 t/m 24-02 voorjaarsvakantie 
 
Ik wens u veel leesplezier en een heel fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Schaaktoernooi: eerste van Heemstede! 
Afgelopen woensdag heeft het Jacoba schaakteam (bestaande uit Conor (groep 5), Teun, 
Berend, Thijs en Joshil (groep 7)) o.l.v. Teamcoaches meester Toon en meester Jan de 
zevende  plek in de hoofdpool gehaald. Het team is tevens eerste van Heemstede geworden 
en daar zijn wij natuurlijk zeer trots op! 
Wij bedanken de kinderen voor deze geweldige prestatie en de hulpouders voor hun 
support. In maart volgen de regiowedstrijden. Wij kijken ernaar uit! 
 

 

 
 
 
 
 



Winnaars Jacobadictee 
Na een spannende avond met een pittig dictee hebben Déanne de Meij (groep 7) en Floris 
Dingemans (groep 8) donderdagavond het Jacobadictee gewonnen! Als beste familielid 
kwam Jolijn Goertz (de moeder van Joris uit groep 7) uit de bus met 0 (!) fout. 
Wij feliciteren de winnaars met deze geweldige prestatie! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groep 1/2A 
Dinsdagmiddag hebben de kinderen opgetreden bij het Jacobatheater. Wat deden ze het 
goed zeg! 
Verder hebben we gewerkt aan ons project. We maakten onszelf in bed, héél verkouden. 
We deden weegopdrachten met mandarijnen en we leerden een lied over de zieke dokter. 
Volgende week gaan wij nog even door met het project en dan bieden wij ook de letter ‘z’ 
aan. De kinderen mogen dan weer voorwerpen met een ‘z’ voor op de lettertafel meenemen. 
Vanaf volgende week maken de oudste kleuters de Cito-toetsen rekenen en taal. De 
middelste kinderen zijn in juni  aan de beurt. 
Fijn weekend! 
 
Groep 1/2B 
Er zit weer een week van hard werken op. We keken natuurlijk allemaal uit naar ons 
optreden op dinsdagmiddag. We hopen dat de papa’s en mama’s ook een beetje hebben 
kunnen meegenieten. Wat een toppers zijn het onze kleuters :)! U kunt het liedje vinden op 
Youtube, onder "Drakenlied". 
We zijn nog lekker bezig met het thema. Volgende week komt de letter z van ziek aan bod. 
Wanneer uw kind thuis iets ziet  met de letter z dan mag het mee naar school voor in de 
letterkoffer. 



In de kring hebben we veel aandacht besteed aan de kanjertraining. Soms moeten de teugels 
een beetje aangetrokken worden. Het lijkt wel of sommige kinderen “drakensnot” in hun 
oren hebben, luisteren is dan best wel lastig! 
De gezonde maand doet het nog steeds goed in onze groep! Top!!! 
Fijn weekend!  
 
 
Groep 1/2C 
Wat een “lieve draak jes” (contradictio in terminis?) stonden er op het podium tijdens het 

jacobatheater. Compleet met zelfgemaakte drakenmuts zongen ze ons “Drakenlied”. Goed 

gedaan Kanjers! U kunt het liedje vinden op Youtube, onder "drakenlied". 

Groep 2 heeft woensdag een draak gemaakt van echte klei. De jongsten hebben deze week 

lekker veel gespeeld. De knikkertafel is in! En dierentuintjes bouwen met veel dieren...! 

Op ons nieuwe bord kunnen we leuke reken- en taalspelletjes doen. We doen het elke dag! 

Maandag beginnen we aan een nieuwe lettertafel: de Z !! Dus: Plunder de kasten, op zoek 

naar voorwerpen met de z! 

Tot maandag! 

 
Groep 3 
Wat een feest vrijdag! we vierden het Letterfeest! Alle letters zijn geleerd! Met hun alfapet 
op hebben we een leuke quiz gedaan (kahoot) en vervolgens zijn de letterdiploma’s 
uitgedeeld! Ik ben reuze trots op de toppers uit groep 3. 
Met rekenen hebben we de toets van blok 6 gemaakt, volgende week gaan we aan de slag 
met de weer en meer opdrachten. 
Volgende week starten ook de CITO toetsen, we beginnen met rekenen. 
ik heb genoten van het Jacobatheater, Quirijn speelde prachtig op de piano en Sake deed 
prachtige goocheltrucs, waar ik onderdeel van mocht uitmaken… 
dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Wat leuk dat Ties zoveel verschillende fruitsoorten had meegenomen die we allemaal 
mochten proeven! Lychees, dragon fruit,  vooral de kaki viel erg in de smaak. Ook hebben we 
het met de kinderen  gehad over waar ons eten vandaan komt: de  
veeboer/pluimveehouder/tuinbouwer/visser/landbouwer kwamen aan de orde. 
Met taal zijn we bezig geweest met het oefenen van een denkgesprek. De kinderen worden 
uitgedaagd om over een bepaalde kwestie na te denken en daarover te praten. Ze mogen van 
mening verschillen, er is geen goed of fout. In groepjes van 2 hebben ze aan opdrachten 
gewerkt en voor de eerste keer ging het al heel goed! 
Deze week sloten we het rekenblok af, het werkschrift gaat mee naar huis, wilt u het eens 
met uw kind bekijken? Ze zijn altijd erg trots als er weer een werkboekje mee naar huis mag. 
Vanaf de eerste schooldag hadden de kinderen het al over het houden van een spreekbeurt. 
De kinderen die willen, mogen er een houden. De namenlijst is gemaakt  en er is een blad 
mee naar huis hoe je een spreekbeurt kan voorbereiden. We gaan ermee starten na de 
voorjaarsvakantie. 



Dank moeders en oma van Casper V voor het helpen met borduren, de werkjes hangen in de 
gang, ze zijn prachtig geworden 
 
Volgende week starten we met Cito rekenen. 
 
Groep 5 
De meiden uit groep 5 hebben bij het Jacobatheater een fantastische acrobatische act             
neergezet. Super gedaan! Conor heeft ook nog prachtig piano gespeeld. Deze week            
hebben we weer drie spreekbeurten gehad. Ook deze leerlingen zijn na afloop opgetild en              
hebben alle tips en tops goed in ontvangst genomen. Complimenten! Met rekenen hebben             
we gerekend met suikerklontjes en hebben we naar de inhoud van flessen gekeken door ze               
te vullen en over te gieten. Met spelling zijn we de woorden met au(w) en ou(w) aan het                  
herhalen, dit blijft een lastige categorie, omdat je niet kan horen welke au/ou het is. Ook de                 
apen en ballen woorden blijven we herhalen.  
Daarnaast zijn we op de chromebooks met Muiswerk aan het oefenen met diverse             
onderwerpen (woordenschat, spelling, begrijpend lezen). De leerlingen werken hard en zijn           
enthousiast! De AVI-toets is deze week afgenomen, volgende week volgt nog een leestoets             
(DMT) en Cito Rekenen. Dinsdag is er ook weer zwemles, graag aan de zwemspullen              
denken.  Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Juf Didwi staat een gedeelte van de week voor de groep, langzaamaan wordt zij al een 
vertrouwd gezicht voor de kinderen.  Natuurlijk volgt zij ons programma, maar het is leuk om 
te zien hoe zij enthousiast omgaat met de leerstof! 
Deze week Jacobatheater, groep 6 had maar liefst drie optredens. Heerlijk om te zien en 
heel goed gedaan. 
De topotoets ging goed, allemaal voldoendes! Dat betekent dat hiervoor echt hard geleerd is 
door de kinderen (en ouders!?). De aardrijkskundetoets hebben de kinderen ook terug 
gekregen. Sommige kinderen vinden dat nog moeilijk, vooral om goed te lezen wat precies 
gevraagd wordt. 
Volgende week starten wij met de Citotoetsen, volgende week staat rekenen op het 
programma.  Ook zijn we gestart met de leestoetsen. 
 
Huiswerk: 
De kinderen mogen deze week een verpakking meenemen van biologische producten, dit 
voor de Aardrijkskundeles. 
 
Dinsdag 31 januari: Begrijpend lezen, eerste opdracht van nieuwe boekje (8) 
Vrijdag 3 februari: geschiedenis toets H.2 
 
Groep 7 
We hebben deze week afscheid genomen van meester Arjan. Zijn stageperiode is afgelopen. 
In zijn laatste rekenles zijn we volledig digitaal gegaan. Aan de hand van een QR-code kregen 
de kinderen in groepjes een rekenopgave met breuken en procenten. De groepjes moesten 
hun rekenopgave oplossen en uitleggen op een filmpje. Aan het einde van de les werd het 
geleerde getoetst met behulp van een interactieve vragenlijst, een Kahoot! 



Op dinsdag gaven Carlein en Lizanne een spetterend optreden tijdens het Jacobatheater! 
Volgende week starten wij met de Citotoetsen, volgende week staat rekenen op het 
programma.  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 31 januari: Redactiesommen 16 
Donderdag 2 februari: Toets Engelse woorden en zinnen (Nederlands→ Engels en Engels→ 
Nederlands) 
Vrijdag 3 februari: Goed begrepen les 16 
 
 
Groep 8 
Groep 8 is groep 8 geworden, wat zijn de meiden en jongens gegroeid! Er wordt prima 
gewerkt en ook lol gemaakt; wat een prachtige optredens van een groep jongens en meiden 
tijdens het Jacobatheater.  
Floris, gefeliciteerd met het behalen van de oorkonde als “beste speller”. Waanzinnig! 
 
Deze week ontvangen  jullie de uitnodigingen voor de adviesgesprekken. Als het tijdstip niet 
uitkomt, willen jullie dan onderling ruilen?  
 
Huiswerk:  
maandag 30 januari: redactiesommen 16 
donderdag 2 februari:  werkwoordspelling 20 en toets Naut H 2 
vrijdag 3 februari: begrijpend lezen kaart D 17 
 


