
Algemeen 
Voorwoord directie 
Met een feestelijke decembermaand in het vooruitzicht attendeer ik u graag op de volgende 
belangrijke data voor de komende periode: 
 
5 december  Sinterklaasviering 
6 december Inloop tot 09:30 uur 
12 december Staking PO (o.v.b.: zie vorige Tamtam en mail van 28-11) 
20 december Kerstviering en kerstdiner (meer informatie volgt binnenkort) 
22 december  11:45) Groepen 1 t/m 4 vrij 

12:00) Groepen 5 t/m 8 vrij 
 
25-12 t/m 05-01-2018  Kerstvakantie 
 
In deze Tamtam leest u veel over de Sinterklaaspret in de groepen en de ontwikkelingen m.b.t. 
het zebrapad. Ik wens u veel leesplezier, een mooie pakjesavond en een heel goed weekend 
toe.   
 
Wietse Algera 
 
Ontwikkelingen zebrapad 
Tot onze teleurstelling zijn de werkzaamheden m.b.t. het zebrapad nog niet afgerond. Over de 
planning en enkele hiaten is intensief contact met de gemeente.  
Er is toegezegd dat ook op de fietspaden witte strepen worden getrokken. Ook is opdracht 
gegeven om de opening in het groene hek ter hoogte van het zebrapad te verbreden, zodat een 
soepele oversteek mogelijk is. Op termijn komen wij met een voorstel om de bakfietsen op 
vaste plekken te parkeren, zodat er voor iedereen een veilige route ontstaat. 
 
De afgelopen dagen hebben veel ouders en kinderen de oude route gebruikt bij het 
oversteken. Ook in deze overgangsfase verzoeken wij u met klem om het zebrapad te 
gebruiken, met uiteraard extra aandacht voor de veiligheid.  In de verkeerslessen zijn de 
kinderen hier deze week ook op geattendeerd. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Groep 1/2A 
Maandag lag er ineens wel een heel bijzonder cadeau in de klas voor meester Wietse. De 
kinderen hadden namelijk Simon ingepakt! Daarna 
hebben wij ook gemeten hoeveel rollen inpakpapier wij 
nodig hebben om juf Marthe in te pakken, vraag maar 
eens na hoeveel dat er waren. Op dinsdag hebben wij 
pepernoten gebakken. We hebben geleerd over wegen 
en afmeten, kneden en verdelen in kleine balletjes. 
Lekker dat ze waren! 
Toen wij woensdag in de klas kwamen, was de hele klas 
een rommel. ‘s Nachts is rommelpiet weer eens langs 
geweest… gelukkig heeft hij wel cadeautjes 
meegebracht. 



 
 
Groep 1/2B 
Wat was er woensdag aan de hand in onze groep? Nog nooit zo’n rommel gezien! De 
rommelpiet was langs geweest…….De kinderen gingen  gelijk aan de slag om het op te ruimen. 
En waarom was onze schoen leeg? Gelukkig ontdekten we een zak vol lekkers! Die had piet 
goed verstopt zeg. En donderdag ook nog feest van Philine, van harte gefeliciteerd met je 4e 
verjaardag. En om het feest helemaal compleet te maken gingen we ook nog heerlijke 
pepernoten bakken, dank moeders voor jullie hulp. 
 
Groep 1/2C 
Maandag hebben we échte pepernoten gebakken. De kinderen hebben  gezamenlijk het deeg 
gemaakt. Lekker kneden met boter…. De eerste bakplaat was ok, maar de tweede is 
verbrand…. de grillstand was een foutje van de bakpiet…! 
Dinsdag hebben we een heel groot cadeau ingepakt. We hadden er bijna twee rollen papier 
voor nodig! Juf Ingeborg, die even naar het keukentje moest,  kreeg het cadeau toen ze weer 
de klas in kwam.  Het bewoog een beetje en het maakte geluid…! Emilie zat in het pak!! Dat was 
grappig! Juf schrok er een beetje van… Emilie kon hééééél  stil zitten en zo láng! Knap hoor! 
Er is stevig geknutseld aan de stoomboten. Ze staan prachtig op de vensterbanken. Dinsdag 
gaan ze mee naar huis.  
Woensdagochtend was het weer een bende in onze klas. Leren die pieten nou nooit eens 
opruimen…! Nou, de kinderen  kunnen het wel, hoor! Dat hebben ze laten zien. 
Dinsdag as. vieren we sinterklaas op school. ‘s Morgens komen de kinderen via de rechterdeur 
aan de straatkant de school in. Ze mogen doorlopen via de gymzaalgang naar het plein. Daar 
krijgen ze hun mutsen.  En daar wachten we op de Sint. We zullen voor Sint een liedje zingen 
getiteld: “linkerbeen, rechterbeen”. Vraag er maar eens naar. Die dag hoeft er géén tien-uurtje 
mee. Wél een lunch natuurlijk.  
Dinsdag mogen de kinderen hun geknutselde stoomboot mee naar huis nemen. Een extra grote 
tas is wel handig die dag! (want er is ook misschien ook  nog een cadeautje mee te nemen!! 
Fijn weekend en tot maandag.  
 
 



Groep 3 
Wie komt er alle jaren, 
Daar weer uit Spanje varen? 
Sint ook dit jaar weer van de partij, 
Wordt van groep 3 toch zo blij! 
Tweeëndertig bijzondere mensjes, 
Met tweeëndertig bijzondere wensjes! 
Och, och, och en ik had nog zo gevraagd: “Geen rommelpieten!”, 
voor de kinderen heerlijk genieten! 
Maar gelukkig was de klas, 
snel weer zo netjes als ie was! 
Wat is het toch een heerlijk stel, 
in hun schoen verdienen ze wel! 
We genieten heerlijk van deze tijd, 
nu Sint door onze buurten rijdt. 
De kinderen glunderend van oor tot oor, 
daar doe je ’t als meester voor! 
Dit was het voor nu, dus tot besluit, 
nu is dit weergaloos rijm toch echt uit! 
  
We genieten van de heerlijke Sinttijd. Maandag het grote feest! Wilt u de kinderen maandag 
een grote tas meegeven dan gaan alle Sintwerkjes mee naar huis. Wat waren we verrast 
dinsdag, opeens Sint aan de telefoon! Hij vertelde zelfs dat we onze schoen mochten zetten! Ik 
hoopte zo dat die rommelpieten niet zouden komen. Het resultaat hebben jullie gezien… 
Gelukkig heeft sint wel beloofd dat hij volgende week dinsdag op bezoek komt! De kinderen 
hoeven dan geen 10 uurtje mee te nemen, daar zorgen wij voor. Wel een lunchje meegeven! 
Wat hebben we genoten afgelopen dinsdag in het Teylersmuseum. We hebben onze ogen 
uitgekeken. Dank aan alle rij- en begeleidouders.  
wat rook het donderdag heerlijk in de groep. we hebben in scheerschuim geschreven, heerlijk!  
Woensdag mogen de kinderen een uurtje laten op school komen. Ze mogen een cadeau 
meenemen om mee te spelen tot 9.30. Dan gaan we echt beginnen. 
Dit was het voor nu, fijn (sint) weekend! 
 
Groep 4  
Wat een schrik!!! Hoe komt de klas zo rommelig? De rommelpiet is weer bezig geweest in onze 
groep. Piet had de zak met lekkers echt goed verstopt in de klas. Gelukkig hebben we slimme 
speurneuzen en was de zak snel gevonden.  
De rekentoets van blok 4 en  de spellingtoets van blok 3  zijn gemaakt. De tafel van 2 hebben 
we geoefend en enkele kinderen hebben al een sticker op de tafelkaart! 
Ook hebben we lekker veel geknutseld deze week: schoentjes gemaakt en mooie wasco 
tekeningen hangen te wachten totdat de sint ons dinsdag komt bezoeken…. Juf Annelies van 
muziek heeft een mooi lied aangeleerd over 100.000 pieten. 
Denk u er ook aan dat de kinderen na de sintviering  ‘s middags naar zwemmen gaan? Een 10 
uurtje hoeft die ochtend niet mee, wel graag de lunch. 
Denkt u aan een extra tas voor de sintwerkjes dinsdag? 



Woensdag mogen de kinderen een uurtje laten op school komen. Ze mogen een cadeau 
meenemen om mee te spelen tot 9.30. Dan gaan we echt beginnen. 
 
We wensen iedereen een fijne Sintavond! 
 
Groep 5 
Dat was even schrikken toen we woensdagochtend de klas binnenkwamen! De rommelpiet 
had er weer een ongelooflijke troep van gemaakt. Gelukkig was het binnen een mum van tijd 
weer opgeruimd.  Volgende week dinsdag  vieren we Sinterklaas in de groep, ik heb van de 
kinderen begrepen dat er al fanatiek geknutseld en gerijmd wordt. Voor die dag hoeft er geen 
10-uurtje meegenomen te worden, wel een lunch. Die middag is er gewoon zwemles! In de 
Staalles van deze week was er, heel toepasselijk, aandacht voor rijm. De kinderen hebben 
geleerd dat er naast eindrijm ook beginrijm en middenrijm bestaat. Met spelling hebben we 
woorden met 3 categorieën geschreven. Zo heeft het woord “verschrikkelijk” een voorvoegsel 
(ver-), een korte klank (ik hoor de -i- aan het einde van de tweede klankgroep) met een 
verdubbeling  en een achtervoegsel (-lijk). Pittige woorden, maar het gaat gelukkig (dit woord 
hebben we ook geschreven!) steeds beter. Met rekenen zijn we voortvarend verder gegaan 
naar het volgende blok, de toets van blok 4 was namelijk door de hele groep prima gemaakt! In 
dit blok o.a. aandacht voor keersommen als 7x17 waarbij gebruik wordt gemaakt van splitsen. 
Juf Lisa heeft dinsdag nog een leuke rekenles gegeven waarbij de kinderen met wol aan de slag 
zijn gegaan, er is wat afgemeten! Ook weten de kinderen na haar natuurles van die middag wat 
vleeseters en planteneters zijn en wat het verschil is tussen een alarmkleur en een schutkleur.  
Voor nu een heel fijn weekend en ik hoop jullie allemaal maandagochtend van 08.30-08.45 uur 
of maandagmiddag van 14.45-15.00 uur te zien om alvast een kijkje te nemen bij de surprises 
die ongetwijfeld prachtig zijn geworden!! 
 
Groep 6 
Deze week de eerste Mediales over reclame. Wat wil een reclamemaker, wat is het doel van 
reclame en wat zijn de trucjes binnen de reclame. Hoe zou het toch komen dat bij elk 
Sinterklaasjournaal (kijken we trouw tijdens de pauze) we eerst een aantal speelgoedreclames 
zien? Thuis hadden de kinderen hier al over gesproken! 
We maakten nog een pakpapiertje voor de Sint en …… wat een rommeltje na het bezoek van de 
rommelpieten! Wel een heerlijke traktatie waar de kinderen van genoten hebben. 
Deze week de rekentoets van blok 4 waarbij vooral het omrekenen van liters, naar dl,cl en ml 
nog aandacht behoeft, moeilijk ook omdat  met breuken en kommagetallen gerekend moest 
worden. 
Komende week Sint. Maandag graag ‘s morgens de surprises mee, kunnen wij en u er van 
genieten voor wij ze dinsdag uitpakken.  Dinsdag hoeven de kinderen geen 10uurtje mee, de 
klassenmoeders zorgen voor iets te drinken en te snoepen! 
 
Huiswerk: 
ivm Sinterklaas huiswerkvrij voor komende week! 
 
donderdag 14 december: toets aardrijkskunde H.2 (kinderen hebben werkboek en 
samenvatting met gemaakte oefenvragen mee naar huis) 
 



Groep 7 
Na de komst van de rommelpiet zitten we helemaal in de Sint sfeer. Wat een bende was er 
gemaakt, maar al snel was alles weer aan de kant en genoten de kinderen van een heerlijke 
chocolade Sint. Ook het Sinterklaasjournaal wordt hier trouw gekeken.  
Op maandagmorgen komen de surprises al mee naar school. U kunt dan ‘s ochtends of direct na 
school een kijkje komen nemen! Op dinsdag wordt er voor het 10-uurtje wat lekkers en 
drinken geregeld door de klassenouders. En op woensdag  is er een inloop tot 09:30 voor de 
kinderen. 
Prettig weekend! 
 

 
 
Huiswerk: 
Maandag 4 december: Surprise en gedicht mee 
Woensdag 6 december: Goed begrepen les 11 
Donderdag 7 december: Woordenschat thema 7 
Vrijdag 8 december: Redactiesommen 11 
 
 
Groep 8 
Wat een rommel was het afgelopen woensdag in de klas. Gelukkig waren we net op tijd met 
opruimen om naar het Coornhert te fietsen. We hebben een leuke ochtend  gehad op het 
Coornhert. We hebben een les Nederlands, mediawijsheid en theater gedaan. Leuk om alvast 
een beetje brugpieper te zijn. 
Met de les Nederlands hebben de kinderen gedichten gemaakt: 
Ik heb een cadeau nodig voor mijn honnepon, 
Misschien een lekkere fles Andrélon. 
Ze was de laatste tijd in een pesthumeur 
Nu krijgt haar krul een mooie kleur. 
Andrélon perfect krul 
Voor deze opdracht krijg ik vast een nul 
Met topografie zijn we druk bezig met Noord-Amerika. We hebben hier ook een aantal 
creatieve opdrachten aan gekoppeld. We zijn ook bezig met het maken van een Kahoot over 
belangrijke steden. Deze gaan we vrijdag 8 december spelen. Iedereen mag dan een telefoon 
meenemen. 



Maandag 4 december mogen de kinderen de surprise al mee naar school nemen.  
Woensdag komt bureau Halt op school om een voorlichting te geven over vuurwerk.   
 
Huiswerk: 
Maandag 4 december: Surprise mee naar school 
Woensdag 6 december: Begrijpend lezen D13 
Donderdag 7 december: Redactie 12 
Vrijdag 8 december: WW spelling 17+18 (+telefoon mee voor Kahoot) 
 


