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Algemeen 

 

Voorwoord directie 

Deze week ontving u de uitnodiging voor de informatieavond over de Kanjertraining op 4 

oktober o.l.v. trainer Bas Houtman. Wellicht ten overvloede: ouders zijn een belangrijke 

partner in de Kanjertraining, daarom vinden we het belangrijk dat u hierbij aanwezig bent.  

 

Onze website wordt binnenkort beheerd door een nieuwe beheerder: Schools United. 

Vanzelfsprekend vindt u de vertrouwde informatie op de site. Op termijn worden de 

mogelijkheden van de website naar behoefte uitgebreid. Ook hierover ontving u deze week 

een bericht. 

 

Op woensdag 5 oktober is de eerste van drie mobiliteitsdagen van onze stichting Jong Leren. 

De stichting bestaat uit 30 scholen. De collega’s van 10 scholen krijgen die dagen de kans om 

bij de 20 andere scholen te kijken met een gerichte onderzoeksvraag. A.s. woensdag zijn wij 

een ontvangende school. Op de studiedag van woensdag 18 januari gaan wij op bezoek en 

hebben wij ‘s middags op school een derde studiedag m.b.t. de  Kanjertraining. 

 

In deze Tamtam leest u meer over de Heemstedeloop, de Kinderboekenweek en uiteraard het 

nieuws uit de groepen. Ik wens u veel leesplezier en een fijn weekend! 

 

Wietse Algera 

 

Heemstedeloop 2016 

Alle oudste kinderen van het gezin hebben deze week een inschrijfformulier meegekregen om 

uw kind of kinderen aan de Heemstede Loop te laten meedoen op zondag 30 oktober. Een 

aantal enthousiaste ouders van de Jacobaschool heeft vorig schooljaar vrijwillig het voortouw 

genomen om aan dit evenement mee te doen. Ook dit jaar gaan we meestrijden om de 

felbegeerde Scholenbokaal!  

Let op: aangezien dit een buitenschoolse activiteit betreft, bent u als ouder verantwoordelijk 

voor de inschrijving en voor het meelopen met uw eigen kind(eren).  

Alle Heemsteedse basisscholen doen dit jaar mee, dus het belooft een spannende strijd te 

worden.  

De kinderen doen met hun ouders mee aan de Les Petits FamilyRun met een lengte van 1,5 km. 

De start is om 11 uur en vindt plaats op de parkeerplaats van het zwembad Groenendaal en 

daar is ook de finish. 



Alle deelnemers krijgen een officieel startnummer en dat moet voor de start op het shirt 

worden gespeld. De startnummers kunnen vanaf 10:30 uur worden opgehaald bij Nieuw 

Groenendaal en dat ligt ook aan dezelfde parkeerplaats. Alle deelnemers van de Jacobaschool 

verzamelen dan ook voor de deur van Nieuw Groenendaal, vanwaar we gezamenlijk naar de 

start gaan. Het is leuk om zoveel mogelijk in de Jacobasweater aan de start te verschijnen. 

 
Deelname aan de Les Petits FamilyRun om de Scholenbokaal kost € 4,- 
per kind. wij verzoeken u om  het ingevulde formulier in een 
gesloten envelop in te leveren op vrijdagochtend 7 oktober of uiterlijk 

maandagochtend 10 oktober bij Peggy van der Hulst-Marees. Zij is beide ochtenden voor 

schooltijd vanaf 08:15 uur in de hal aanwezig om de enveloppen in ontvangst te nemen. 

Indien nodig volgt er nog nadere informatie in een volgende Tamtam. Heeft u vragen over dit 

bericht, neemt u dan contact op met Hans van der Hulst 

(hans.vanderhulst@nieuwgroenendaal.nl). 

 

Groep 1/2A 

Volgende week dinsdag komt de schrijver Harm van Straten bij ons in de groep. 

Hij zal ons over zijn boeken vertellen.  

Wij hebben al verhalen van hem gehoord.Verhalen over’ Helemaal Fien’ en het verhaal van 

‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’. 

Vanaf volgende week mogen de kinderen hun allerleukste prentenboek mee naar school 

nemen. Zij mogen dan vertellen waar het verhaal over gaat en waarom ze dit het aller-, 

allerleukste boek vinden. 

Donderdag zijn we met alle kleuters naar “Sprookjeswonderland”geweest. Dat was superleuk!! 

 

Groep1/2B 

Geen berichten 

 

Groep1/2C 

Maandag was Louise jarig! Ze is vijf geworden, hieperdepiep! Ze trakteerde ons op Minions-

cakejes.  

Spaart u nog steeds PLASTIC doppen voor ons groepswerk: de mooiste vis van de zee?? We 

hebben er nog heel veel nodig: liefst mooie kleuren!  

We hebben in het kader van de Kanjer-lessen oefeningen gedaan in het vertrouwen van elkaar. 

De kinderen durfden zich allemaal, zonder om te kijken, achterover te laten vallen. Juf en een 

ander kind stonden erachter om op te vangen. Ook hebben een paar  kinderen zich door tien 

andere kinderen laten optillen! Dát was een spannende ervaring. Elk kind werd wel bijna een 

meter van de grond getild! 

De lettertafel mag gevuld worden met woordjes met de i. Wie heeft een leuk idee? 
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Dinsdag as. komt de schrijver Harmen van Straaten bij ons in de klas. Hij heeft honderden 

boeken van tekeningen voorzien én geschreven. We hebben hem op een You Tube-filmpje al 

even gezien. Wie heeft toevallig een prentenboek van Harmen?  

Donderdag gingen we  met alle kleuters op schoolreisje. Met z’n allen in de bus naar Enkhuizen, 

naar Sprookjeswonderland. 

 

Groep 3 

Wat zijn we lekker aan het werk in groep 3! Vorige week kregen de kinderen hun eerste Veilig 

en Vlot diploma mee naar huis, ik ben trots op de kanjers in groep 3! We zijn alweer hard aan 

het werk in kern 2, wilt u weten wat uw kind leert? www.veiliglerenlezen.nl/ouders  

Met rekenen zijn we volop bezig met splitsen, best pittige kost.  

Met de Kanjertraining oefenen we met de verschillende petjes. De kinderen kunnen steeds 

beter aangeven welk petje bij welk gedrag hoort! Kanjers zijn het! 

Volgende week dinsdag komt de schrijfster  Marly van Otterloo bij ons in de groep! Leuk! 

Groep 3 boft dubbel want op maandag komt Vera de Backer (illustrator) haar nieuwe 

kinderboek, Toeloeloe en Harrie,  laten zien en zal ze gaan tekenen met de kinderen. 

Deze week werd Lode 6 jaar! Gefeliciflapstaart! 

Dit was het voor nu, fijn weekend! 

 

Groep 4 

 De kinderen die hebben meegedaan aan de  de voorleeswedstrijd, hebben allemaal heel goed 

hun best gedaan, Willem de Groot heeft gewonnen en zal het opnemen tegen de winnaars van 

groep 5 en 6 volgende week donderdag, spannend en gefeliciteerd Willem! 

Elke dag lezen we een aantal bladzijden uit het boek van Marly van Otterloo voor.  Zij komt a.s 

dinsdag bij ons in de klas vertellen over haar boeken en haar leven als schrijfster.  

Met het  thema van taal zijn we verder gegaan over: Spel: wat zijn de regels, hoe stel je ze 

samen. De kinderen hebben o.a.kaartjes voor een bordspel gemaakt 

Met rekenen zijn we vooral bezig geweest met aanvullen tot het tiental. Erg belangrijk, dus we 

oefenen het vaak. Ook is de kalender aan bod geweest: hoeveel dagen/weken zitten er in een  

maand en hoe kan je iets opzoeken op een kalender. De kinderen hebben ook geleerd hoeveel 

minuten er in een uur/kwartier en half uur zitten. Leuk om met uw kind thuis eens te herhalen. 

 

Groep 5 

We hebben weer een goede week met elkaar gehad waarbij veel aandacht is besteed aan de 

Kanjertraining. Zo hebben we de oefening “motor en benzinepomp” gedaan en zijn we gestart 

met het tweede Kanjerboek. Ik hoop u dinsdagavond op de informatieavond te zien! Ook ben 

ik gestart met de welbevindengesprekken, leuk de ervaringen van de kinderen te horen! Deze 

week hebben we de laatste voorrondes voor de voorleeswedstrijd gehad. Wat een 

enthousiasme en wat heeft iedereen het goed gedaan! Namens onze klas zal Conor volgende 
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week donderdag aan de voorleeswedstrijd deelnemen. Gefeliciteerd en alvast succes! 

Volgende week dinsdag komt de schrijfster Marly van Otterloo in de klas en hebben we ook 

weer zwemles! Denkt u aan de extra kleding voor de kinderen die gaan survival zwemmen? We 

hebben inmiddels de eerste toets van Staal gehad en blok 1 van spelling afgerond. Woorden 

met een f- of v- waren voor best wel wat kinderen nog lastig. We gaan er hard mee aan de slag! 

Sommige kinderen zal ik volgende week een blad meegeven zodat hier thuis ook nog aandacht 

aan kan worden besteed. Met rekenen zijn we gestart met digitaal klokkijken. Dus alle digitale 

klokken mogen tevoorschijn worden gehaald! Denkt u aan het retourneren van het rapport? 

Alvast bedankt en een fijn weekend allemaal! 

 

Groep 6 

Een week waarin van alles speelt. Veel kinderen lezen voor in het kader van de 

voorleeswedstrijd en we lezen een boek van Simon van der Geest, hij komt a.s. dinsdag bij ons 

in de groep! We zijn gestart met leesvriendjes, de kinderen lezen om de week met een oudste 

kleuter een prentenboek en praten/tekenen hierover. Dat doen de kinderen van groep 6 heel 

betrokken en enthousiast.  

Onder schooltijd voeren wij nu ook 5-minutengesprekken met de kinderen, daarvoor is deze 

week Juf Sigrid twee keer in de groep (voor sommige kinderen nog wel een uitdaging om dan 

“gewoon” door te werken). Leuk voor ons om elk kind even te spreken! 

En dan de eerste echte Topotoets! Wat knap, heel veel mooie cijfers. Kinderen waren maar 

wat trots. Nu naar Zuid-Holland! 

 

Huiswerk: 

dinsdag : samenvatting hoofdstuk 1, Aardrijkskunde. Leren voor proefwerk. In de klas is de stof 

besproken, we toetsen voor de eerste keer met een eenvoudige toets. 

donderdag: klokken werkblad en tafeltoets 1 t/m 10 

 

Groep 7 

Op maandag hebben we genoten van een een geweldige sportieve dag op de sportdag van 

Heemstede voor de groepen 7 en 8. Dank aan alle ouders voor de hulp! 

Op donderdag hebben een aantal kinderen meegedaan aan de voorronde van de 

voorleeswedstrijd. Joshil is door de klas uitgekozen om groep 7 te gaan vertegenwoordigen! 

Nogmaals complimenten aan alle deelnemers. Deze week stond ook in het teken van de 5 

minuten gesprekken, waarbij ik alle kinderen individueel spreek over de school en de klas. 

 

Huiswerk: 

Dinsdag 4 oktober: redactiesommen 5 

Donderdag 6 oktober: Werkwoordspelling (kopieerblad) 

Vrijdag 7 oktober: Goed begrepen les 5 (begrijpend lezen) 

 



 

Groep 8 

We zijn na kamp helemaal weer terug! Deze week genoten van de energie op de Sportdag. 

Ouders bedankt voor jullie aanwezigheid. Engels journaal gekeken en de voorleeswedstrijd 

voorbereid. 

 

Huiswerk: 

Dinsdag: Redactiesommen 3 

Woensdag: Topotoets H1 

Donderdag: Spelling 3 

Vrijdag: Begrijpend Lezen D4 

 


