
Algemeen 
 

Voorwoord directie 
Deze week en volgende week vinden de welbevindengesprekken plaats. Wij vinden het altijd 
fijn om u te spreken over de ontwikkeling van uw kind(eren). Op vrijdag 4 november geven 
wij de welbevindenrapporten aan de kinderen mee.  De ouders van groep 8 zijn deze week 
uitgenodigd voor de toekomstgesprekken van 7 en 8 november. 
 
In alle groepen  ziet u ongetwijfeld al veel moois ontstaan m.b.t. het schoolthema “Jong zijn in 
de tijd van….”. Op maandag 14 november is er een kijkmiddag van 17:00 tot 18:00 uur. De 
kinderen laten dan aan hun ouders zien waaraan ze de afgelopen weken aan hebben 
gewerkt. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, maar noteert u deze datum alvast in uw 
agenda? Alvast bedankt!  
 
Elders in deze Tamtam leest u meer over de Heemstedeloop van a.s. zondag. Ik wens alle 
deelnemers alvast heel veel plezier! 
 
Wietse Algera 
 
Herinnering ouderbijdragen 
Voor de herfstvakantie ontving u per brief het verzoek om de ouderbijdragen voor OV, TSO 
en Jacobafonds te voldoen. Ter herinnering: geeft u de machtiging tot incasso af aan de 
groepsleerkrachten van uw kind(eren)? Bij voorbaat dank! 
 
Heemstedeloop 
Aanstaande zondag 30 oktober is de Heemstedeloop. Om 11 uur klinkt het startschot voor 
de 1,5 km Scholenloop. Alle kinderen die zich hebben ingeschreven moeten om 10u30 
aanwezig zijn op de parkeerplaats van het zwembad voor de ingang van Nieuw Groenendaal. 
Daar worden de startnummers uitgedeeld door Hans van der Hulst. 
 
Om 10u45 vindt de gezamenlijke warming up plaats met alle scholen, waarna iedereen zich 
naar de startlijn zal begeven. Voor de herkenbaarheid is het leuk als veel kinderen in de 
Jacobasweater aan de loop deelnemen, indien mogelijk. Ouders van de kleuters mogen met 
hun kinderen meelopen. Succes allemaal zondag en zet je beste beentje voor! 
 
Hans van der Hulst 
 
Groep 1/2A 
Aan de verhalen te horen hadden de kinderen een heerlijke vakantie. Wel vonden de 
meesten het fijn om weer naar school te gaan. 
Evi was in de vakantie jarig. Zij is 5 jaar geworden. Nog van harte hoor!. 
Fiep d’r amandelen zijn geknipt en zij kreeg daarvoor een dapperheidsdiploma. En dapper 
vonden wij haar zeker. 
Govert was deze week ziek. Wij hopen dat hij snel weer opknapt. 
Het project Ridders en Kastelen slaat erg aan. We knutselen, zingen en spelen wat af over dit 
thema :). 



De oudsten plakten een kasteel met vierkantjes ahv. een werktekening. De middelsten 
knipten ridders en plakten ze in een reeks van klein naar groot. 
Woensdag zijn alle hoofdjes weer gecontroleerd op luizen. Er zijn er geen gevonden! 
Volgende week bieden wij de letter k aan. Alle voorwerpen met een k in het woord mogen 
weer mee voor op de lettertafel. 
Een fijn weekend 
 
Groep1/2B 
Na een heerlijke vakantie, waar de kinderen bijna allemaal iets over hebben verteld, zijn we 
weer hard aan het werk gegaan.  
We hadden direkt een jarige job: Liv is 5 jaar geworden. Van harte Liv en natuurlijk bedankt 
voor de heerlijke snoephuisjes.  
De kinderen genieten van het ridder project. Knippen, plakken, kleuren, borduren, nieuwe 
woordjes leren. We komen tijd tekort.  
Woensdag was juf Nathalie eindelijk weer in de groep. Het voelde voor haar als een warm 
bad, al die blije koppies om zich heen te zien. Samen met juf Esther is ze gestart. 
Fijn om de meeste ouders gesproken te hebben op de 10-minuten avond. Volgende week 
volgen nog een paar gesprekken. 
We starten maandag weer met een nieuwe letter. De K van kasteel. Zijn er spulletjes thuis 
met een K dan mag het mee naar school. 
Heeft u nog keukenpapier rollen thuis? Die kunnen we volgende week heel goed gebruiken. 
Heel fijn weekend. 
 
Groep1/2C 
Aan de verhalen in de kring te horen op maandagmorgen heeft iedereen wel iets leuks 
gedaan in de vakantie. We zijn blij elkaar weer te zien!! 
We hebben kastelen geknipt, geplakt en geborduurd. Dat laatste is echt een werkje voor de 
oudsten. Mijn een ijzeren geduld en uiterste concentratie worden de mooiste werkjes 
gefabriceerd. Goed zo 1c!! 
Fedde is 6 jaar geworden! Gefeliciteerd Fedde! Hij trakteerde ons op patatjes en mayonaise, 
maar dan een beetje anders….! Heerlijk was dat! 
We verkleden ons als ridders, koningen en jonkvrouwen, we spelen heel leuk met de 
kastelen, en we zingen van “Ridder Martijn en Ridder Koen”. Hebt u het lied al gehoord? Fijn 
weekend en tot maandag! 
 
Groep 3 
Na alle vakantieverhalen zijn we weer lekker aan de slag gegaan!  
We zijn begonnen met kern 3 van Veilig Leren Lezen. we leerden het woordje “doos”en 
“poes”.  
Met rekenen zijn we druk bezig geweest met de “10 vriendjes” ook hebben we een begin 
gemaakt met klokkijken, we leerden het hele en het halve uur. Best een klus. 
Het thema: “jong zijn in de tijd van…” slaat erg aan! Wat leuk dat de oma van Roderick en de 
opa van Sake kwamen vertellen over vroeger. De kinderen hebben ademloos zitten 
luisteren. Dank hiervoor! 
Deze week hadden we veel jarigen, Saar, Pierrick en Maxine vierden hun 6de verjaardag! 
Gefeliciflapstaart! 



Dit was het voor nu,fijn weekend! 
 
Groep 4  
Wat fijn om alle verhalen over de herfstvakantie in de maandagochtend kring te horen. We 
zijn verder gegaan met het project: leven in de tijd van…  en hebben speelgoed, 
huishoudelijke spulletjes en schoolspulletjes besproken. Omdat we zoveel materialen op 
onze kijktafel hebben, konden de kinderen de spulletjes verdelen in 3 groepen.  
Bijvoorbeeld:  waar speelden opa en oma mee? En mama en papa. En natuurlijk ikzelf. 
Donderdagmiddag hebben de kinderen plaatjes van de leeswoordjes van vroeger gekleid, 
bv.: aap, noot, mies. De opa van Ruben sloot de dag af met verhalen over vroeger, de 
kinderen hebben ademloos geluisterd. Dank opa van Ruben! 
Met rekenen zijn we begonnen met het “verschil” uitrekenen. Eva is 14 jaar en haar broer is 8 
jaar, hoeveel jaar is Eva ouder? Er zijn 12 boeken, 5 liggen er voor de kist, hoeveel liggen er 
“in” de kist? We spelen deze sommen uit voor de klas met echte blokken en boeken, want het 
zijn best lastige sommen. Ook  hebben de kinderen bij klokkijken 5 minuten en 10 minuten 
voor het hele uur en na het hele uur geoefend, best pittig! 
 
Het zwemmen was  erg leuk. De kinderen zijn zo enthousiast, en fanatiek. De les vliegt 
voorbij. 
Voor het knutselen van een lampion hebben de kinderen een leeg melkpak nodig van 1 liter. 
Graag voor donderdag 3 november (met naam) mee naar school nemen, dank! 
 
Groep 5 
Wat fijn om iedereen na een heerlijke week vakantie weer terug op school te zien! En wat 
hebben we er meteen een leuke week van gemaakt! Maandag hebben alle leerlingen van de 
OV knikkers gekregen. Er is deze week meteen fanatiek geknikkerd in de pauzes. Bedankt 
voor dit leuke cadeau! Woensdag de eerste muziekles van juf Annelies, wat hebben de 
kinderen lekker gedrumd op de tafels! Donderdag zijn we samen met groep 6 met de trein 
naar het Scheepvaartmuseum geweest. Wat was het leuk en interessant om te horen hoe 
leven aan boord er vroeger aan toe ging. Hulpouders, bedankt voor de begeleiding! 
Natuurlijk is er ook nog gewerkt, met rekenen zijn we verder gestart met deelsommen en 
met de keersommen van de tafels van 11,12 en 15. Bij laatstgenoemde wordt de som 
gesplitst, 8x15 is 8x10 en 8x5 en dan deze antwoorden bij elkaar opgeteld. Met taal zijn we 
o.a. aan de slag gegaan met rijmen en met woordenschat. Met spelling hebben we deze week 
thema 2 afgerond.  In dit thema stonden woorden met s/z, sch en -ng centraal. De 
luizencontrole hebben we ook weer gehad, onze klas is gelukkig luisvrij. Bedankt voor de 
hulp bij de controle! Vrijdag hebben de leerlingen een groen strookje meegekregen met een 
tweetal websites (www.rekentuin.nl en www.taalzee.nl), een gebruikersnaam en een 
wachtwoord. Hiermee kunnen de kinderen ook eventueel thuis inloggen op bovengenoemde 
websites en aan de slag gaan met rekenen en taal. Dit is een pilot, we hebben de komende 
weken een proeflicentie. Tot zover, een heel fijn weekend allemaal!  
 
Groep 6 
Heerlijke verhalen op maandag! De kinderen hadden enorm genoten van een weekje vrij. 
Even wennen nog maar dat duurt altijd maar een paar uurtjes. 

http://www.rekentuin.nl/
http://www.taalzee.nl/


Deze week verder met thematisch werken. De tijdlijnen zijn afgemaakt, en de 
dinsdagmiddag hebben we besteed aan een start te maken met een werkstukje. Daarna een 
echte “Specerijen Quiz”, het ruikt lekker in de klas naar  o.a. kruidnagel! 
Ook gaan we proberen meneer Klene (ja, die van de drop) gelukkig te maken met nieuwe 
etiketten voor zijn zakjes ontdekkingsreizen Laurierdrop. 
Hoogtepunt is onze excursie naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, de kinderen 
kijken er enorm naar uit! 
Schattend rekenen is geïntroduceerd en bij begrijpend lezen zijn  we verder gegaan met 
signaalwoorden in een tekst. Een rekenles werd besteed aan opdrachten die een uitdaging 
vormden om eens anders met getallen en opdrachten om te gaan, dit in het kader van “One 
day a week” (voor de vakantie heeft u hierover een mail ontvangen). 
 
Huiswerk: 
dinsdag 1 november:  eerste taak in boekje begrijpend lezen (opdr. 1 ™ 5) 
woensdag 3 november: rekenhuiswerk 
Verzamelen maar nog niet mee naar school: mooie afgevallen herfstbladeren 
 
Groep 7 
Na de vakantie zijn we weer hard aan de slag gegaan. Voor het geschiedenis project zijn de 
tijdbalken afgemaakt. De prachtige resultaten liggen en hangen in de klas! 
Na een les over de VOC zijn de kinderen nu een ontdekkingsverhaal aan het schrijven, 
waarbij de samenwerkende duo’s elkaar na de kladversie tips en tops geven. Daarna maken 
de kinderen het verhaal in het net op het Chromebook. Hierdoor ontstaat er een waar 
“groep 7 VOC ontdekkingsverhalen leesboek”. 
Deze maand werken de kinderen op het Chromebook ook op rekentuin.nl, taalzee.nl en 
words and birds. Dit is educatieve  en adaptieve software en ook nog eens erg leuk! De 
kinderen kunnen hier ook thuis gebruik van maken. 
En tot slot werken we de komende weken ook aan een pilot programmeren! Op vrijdag zijn 
we hiermee gestart, waarbij meester Jan een inspirerende introductieles heeft gegeven. 

 

 
Huiswerk: 
Dinsdag: Redactiesommen 8 
Donderdag: Toets geschiedenis H-1 
Vrijdag: Begrijpend lezen les 8 
 
 
Groep 8 



Flink aan de bak na de vakantie: we zijn dinsdag begonnen met de cito’s. Rekenen en spelling 
woorden zitten er op. Komende week hebben we nog een deel begrijpend lezen, 
werkwoordspelling en woordenschat. De tijdbalken die in het kader van het project zijn 
gemaakt zijn prachtig geworden. Ze zijn te vinden achter in klas. Jullie hebben inmiddels 
allemaal een uitnodiging ontvangen voor de toekomstgesprekken op 7 en 8 november. De 
gesprekken zijn met de kinderen er bij. Komt het tijdstip waarop je bent ingedeeld niet uit, 
willen jullie dan onderling ruilen en het doorgeven aan ons?  
 
Huiswerk: 
maandag: redactiesommen 7 
donderdag: spelling blad 7 
vrijdag: begrijpend lezen D7 


