
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Na een goedbezochte kijkmiddag hebben alle kinderen vanmorgen nog een keer een ronde 
door de school gelopen om elkaars werk te bekijken. De school was een groot museum, wat 
geweldig om te zien! Bedankt voor uw betrokkenheid bij dit thema. 
 
In deze Tamtam vindt u naast het nieuws uit de groepen veel verschillende mededelingen en 
een kort verslag van het schaaktoernooi van 25 maart. Ik wens u veel leesplezier en een heel 
fijn weekend. 
 
Wietse Algera 
 
Verzuimregister 
Vanaf 1 april 2017 gaan alle basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs ongeoorloofd schoolverzuim digitaal doorgeven aan het 
verzuimregister. Dit gebeurt vanuit ons eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS) 
ParnasSys. Het verzuimregister komt in plaats van de huidige werkwijze bij eerste 
verzuimmeldingen (meldingen via telefoon en e-mail).  
Scholen hebben nu dus één plek om een verzuimmelding in te voeren, ook als een school 
leerlingen heeft die in verschillende gemeenten wonen. Gemeenten krijgen alle 
verzuimmeldingen gestandaardiseerd via één centrale plek aangeleverd. Uiteraard blijft 
direct contact tussen scholen en leerplicht mogelijk. 
 
Het Vergeten Kind 
De komende week geven de leerlingen uit de Leerlingenraad in alle groepen een presentatie 
op maat over ons goede doel “Het vergeten kind”. Voor meer informatie kunt u kijken op: 
http://www.hetvergetenkind.nl/ 
 
Herinnering: hulpouders Paasmarkt 
Via de klassenouders ontving u een oproep voor hulpouders voor de de Paasmarkt. Per 
groep zijn we op zoek naar 6 hulpouders en dat is nog niet in alle groepen gelukt.  
Wellicht ten overvloede: geeft u zich uiterlijk maandag op bij de klassenouders, want alle 
hulp is meer dan welkom! Bij voorbaat dank. 
 
ICT: meekijken op de chromebooks 
Zoals u weet, werken we op onze school in de Google-omgeving en loggen de leerlingen 
allemaal in via het afgeschermde COOL-portaal. De leerlingen kunnen via dit portaal werken 
met alle digitale programma’s die wij aanbieden. Binnenkort is de meekijkfunctie actief op 
onze school. 
Via deze meekijkfunctie in het COOL-portaal kunnen wij als leerkracht van achter de 
computer in één oogopslag zien wat leerlingen aan het doen zijn. Wij geven de leerlingen zo 
de vrijheid om met chromebooks aan de slag te gaan, zonder daarbij het overzicht te 
verliezen. 
Wat minstens zo belangrijk is, is dat wij de leerlingen veel makkelijker en sneller kunnen 
helpen. Bijvoorbeeld: wij willen klassikaal een uitleg geven: met één druk op de knop kunnen 
we alle schermen vergrendelen of leerlingen laten werken in hetzelfde programma of op 



dezelfde website. Leerlingen die op een andere plek in het gebouw aan het werk zijn, 
kunnen wij op afstand volgen of via een bericht terugroepen.  
Het COOL-portaal werkt via het IP-adres van de school. Dit betekent dat wij als leerkracht 
de leerlingen alleen op school kunnen volgen. 
 
Schaaktoernooi 
Op zaterdag 25 maart vonden in Krommenie de finalewedstrijden van het schoolschaken 
plaats. In 9 ronden Zwitsers streden 28 teams om de prijzen en NK-tickets. Onder leiding 
van meester Toon is het Jacobateam 13e geworden en daar zijn we terecht trots op. Hulde 
voor deze geweldige prestatie! 
 

Groep 1/2A 
Deze week hebben wij voor het laatst gewerkt aan het thema kunst. De hele periode hebben 
wij dat met veel plezier gedaan. 
Donderdag hebben veel ouders dat kunnen zien tijdens de kijkavond. En vandaag zijn alle 
kunstwerken mee naar huis gegaan. 
Volgende week staat in het teken van pasen en lente. Voor de paasmarkt zijn wij bezig om 
knutselwerkje te maken. Deze werkjes worden verkocht voor het goede doel. 
Wie heeft er nog mooie paastakken uit de tuin , zodat we onze klas nog gezellig kunnen 
maken? 
Voor nu een fijn weekend! 
 
Groep1/2B 
Deze week hebben we het schoolbrede thema “Kijken door de ogen van een kunstenaar” weer 
afgesloten met een kijkmiddag.  Het was een gezellig kijkuurtje met veel enthousiaste kinderen 
en ouders. 
We kijken met een goed gevoel terug op een thema dat goed aansloeg bij de kinderen. Ze 
hebben genoten van het museum bezoek, het knutselen en alle leerzame informatie die erbij 
hoort. Vanaf nu staan alle knutsels thuis te pronken en staat de klas de komende 2 weken in 
het teken van Pasen. 
Wie heeft er nog mooie paastakken voor ons, zodat we de klas in ‘paassfeer’ kunnen 
brengen?! 
 We zijn zelfs deze week al een beetje bezig geweest met de paasmarktknutsels. Jaja de 
kinderen zijn er maar druk mee. 
Ook hebben we genoten van de zonnige dagen. De zandbak is weer open en jawel de jassen 
mochten uit. Genieten! 
Hopelijk laat de zon zich ook weer zien in het weekend. Veel plezier en tot volgende week. 
 
Groep1/2C 
Deze week was de laatste week dat we aan het thema “kunst” hebben gewerkt! Wat een 
productie! Er zit veel creativiteit in de groep. Dat hebt u donderdagmiddag kunnen 
bewonderen.  
Maandag gaan we ons voorbereiden op Pasen. We zullen een mooie knutsel maken, die we op 
de Paasmarkt, op 7 april,  aan u te koop zullen aanbieden. We gaan ons best doen!! 
De week daarna zullen we ook in paassfeer doorbrengen. Wie heeft een leuke paastak uit de 
tuin voor ons?  Ik vraag het nóg een keer: Alstublieft de bekers niet helemaal voldoen. Het is 
zo’n geknoei. Dank voor de medewerking! Fijn weekend en tot maandag. 



 
Groep 3 
Het thema kijken door de ogen van een kunstenaar is afgesloten. De kinderen hebben hard 
gewerkt en veel geleerd. Bijna alle vragen die we bedacht hebben zijn beantwoord. De 2 die 
nog open staan gaan we zeker nog beantwoorden. Wat fijn dat er zovelen waren bij de 
kijkmiddag donderdag. 
Na het weekend starten we met de voorbereiding op Pasen en met het thema Lente. We 
maken een mooie paasknutsel voor de Paasmarkt op 7 april.  
Vrijdag hebben we afscheid genomen van Roderick, hij gaat verhuizen naar Noordwijk. We 
wensen hem veel plezier op zijn nieuwe school! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
De laatste week van ons kunstproject  Wat hebben we hard gewerkt en veel geleerd. Zo 
bijzonder om te zien hoeveel kennis er al is bij de kinderen en hoe leergierig ze zijn. En van de 
creativiteit  van groep 4, staan de juffen soms echt te kijken! We hopen dat u dat donderdag 
ook heeft kunnen zien!  
De spreekbeurt van Julie was erg leuk, Rambo het konijn was er ook bij. We weten nu alles 
over de verzorging van het huisdier, het konijn. Ook Casper vd Kamp en Florian hielden hun 
spreekbeurt. Ze deden het samen en hadden hun keepersoutfit aan, goed gedaan hoor. Er zijn 
ook weer 2 tafeldiploma’s behaald: gefeliciteerd Ruben en Florian dan maakt het aantal 
behaalde tafeldiploma’s al op 8. 
Bij rekenen is de tafel van 9 aangeboden, vraagt u maar eens aan uw kind wat een handige 
manier is om deze tafel te leren en te oefenen. Ook hebben we het youtubefilmpje aangezet 
om mee te dansen en te oefenen,  altijd lekker om even te bewegen. 
 
Groep 5 
Wat is er deze week ongelooflijk hard gewerkt aan het kunstproject en wat een enthousiasme 
bij de leerlingen! Er zijn droomhuizen gebouwd met verschillende soorten materiaal en de 
leerlingen zijn verder gegaan met een poster of een presentatie over een kunstwerk. Leuk om 
de grote betrokkenheid bij de kinderen te zien! Roos uit groep 6 heeft ook in onze klas haar 
spreekbeurt over Van Gogh gedaan, dit was een groot succes!  Naast het thematisch werken 
zijn we ook nog druk bezig geweest met de overige vakken. Met Staal hebben we o.a. 
denkgesprekken gevoerd, met rekenen hebben we de toets van blok 8 gemaakt en met spelling 
ronden we blok 7 af en oefenen we daarnaast nog steeds met de ballen en apen woorden. 
Volgende week dinsdag hebben de kinderen weer zwemles en gaan we starten met onze 
paasknutsel! Fijn weekend! 
 
Groep 6 
De laatste week van het thematisch werken. We ronden een aantal zaken af en bereiden de 
kijkavond voor. Ook in de schoolkrant komt nog een stukje Kunst.  Ook de spreekbeurt (van 
Roos) deze week ging over Kunst, we leerden van alles over van Gogh! 
Met taal zijn we deze week een nieuw thema gestart, de spijsvertering.  Bij de woordenschat 
soms wat hilariteit, het voordeel is dat de woorden wel goed onthouden worden. We toetsen 
blok 8 met rekenen, nog meer en ingewikkelder cijferend aftrekken.  
Volgende week schakelen we direct om naar de Pasen en ons werkje voor de paasmarkt. 



Het is de laatste weken wat “rommelig” geweest met huiswerk, we pikken dit nu weer op. 
 
Huiswerk 
Dinsdag 4 april: laatste taak uit begrijpend lezen boekje 
Donderdag 6 april: rekenblad 
 
Groep 7 
Deze week stond in het teken van de verschillende projecten. Het project “Kijken door de ogen 
van een kunstenaar” is door middel van de kijkmiddag op donderdag en een museumwandeling 
door alle groepen op vrijdag succesvol afgesloten! 
Op donderdag heeft groep 7 alvast sfeer mogen proeven bij het Bizz world project van groep 8. 
Nadat alle groepjes uit groep 8 de PR voor hun bedrijf hadden gedaan, mochten de kinderen 
van groep 7 als klant producten in groep 8 gaan kopen. Er werd nagedacht over kwaliteit of 
kwantiteit en ook werd er stevig onderhandeld naarmate de eindtijd naderde. Erg leuk en 
leerzaam. 
Ook zijn in de groep alvast gestart met de creatieve activiteit voor de paasmarkt. 
 Hiervoor hebben de kinderen aanstaande maandag een hamer nodig,  ook (kleine) elastiekjes 
(bijvoorbeeld loombands) zijn meer dan welkom! 
Een prettig weekend! 
 
Huiswerk: 
Maandag 3 april: Voorstelling Isocial in de klas voor groep 7/8/ Hamer en elastiekjes mee 
Dinsdag 4 april: Redactiesommen 24 
Donderdag 6 april: Theoretisch verkeersexamen 
Vrijdag 7 april: Goed begrepen 24 
 
Groep 8 
Wat een hectische, bruisende week weer in groep 8. Het Bizz world project was weer een 
feestje!! Rolf en Xavier: enorm bedankt dat jullie dit met ons wilden beleven! 
Wat een duizelingwekkende hoeveelheid presentaties zijn er gemaakt over het thema kunst. 
Te veel om allemaal te laten zien tijdens de kijkavond. Maandagochtend hebben we nog een 
voorstelling in de klas ‘’I social”. 
 
 



 
Het schoolvoetbal is weer begonnen! Volgende week woensdag spelen we weer 
Komende week starten we met ons thema WOII. Ook werken we verder aan ‘the Passion’, 
die we tijdens de paasviering voor de school gaan opvoeren.  
 
Huiswerk 
maandag 3 april: redactiesommen 24 
donderdag 6 april: werkwoordspelling blad 29 
vrijdag 7 april: begrijpend lezen bald D 24; ‘s avonds: Paasmarkt 


