
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Afgelopen donderdag is een grote delegatie van het team naar het Zuiderpark in Den Haag 
gegaan in het kader van de staking. In de media was hier veel en voornamelijk positieve 
aandacht voor. Namens het team bedank ik u voor uw steun en begrip voor deze actie.  
Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende mededelingen: 
 
Parkeren 
Vanaf maandag 16 oktober is het niet meer mogelijk om te parkeren aan de overkant van de 
school. Sinds deze vrijdag heeft de aannemer een bord geplaatst waarop wordt aangegeven 
dat slechts een aantal bewoners nog gebruik mogen maken van de beperkte parkeerplekken. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip. 
 
Zebrapad 
Zoals eerder aangegeven start de gemeente binnenkort (onder voorbehoud in oktober of 
november) met de aanleg van een zebrapad voor de school. Ook krijgen de huidige zebrapaden 
en het asfalt aan de Lanckhorstlaan een opknapbeurt. Diverse media hebben de afgelopen 
week hier aandacht aan besteed. De werkzaamheden zullen vooral ‘s nachts zijn en de 
voortgang is in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden.  De wens is om het werk 
begin december af te ronden.  
Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen, al ben ik daarbij vanzelfsprekend grotendeels 
afhankelijk van de gemeente. 
 
Oproep Dag van de leraar: hulpouders gezocht! 
Afgelopen donderdag was het de “Dag van de leraar” waarop leerkrachten  in het zonnetje 
worden gezet. Vanwege de staking is deze dag verschoven naar dinsdag 10 oktober. De OV 
verzorgt die dag een lunch voor het team. 
Daarom is de stichting TSO op zoek naar 6 extra hulpouders voor het eten met de kinderen in 
de groepen.  De drie ouders die reeds zijn ingeroosterd zijn pleinwacht van 12:00-13:00 uur. 
U kunt zich opgeven via tso.jacobaschool@gmail.com, bij voorkeur voor maandag 12:00  uur. 
Alvast bedankt voor uw hulp! 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een heel fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 

Groep 1/2A 
Maandag appels geplukt in de Olmenhorst, wat was dat leuk. 
Dinsdag hebben de kleuters met veel enthousiasme van al die lekkere appels, flappen 
gebakken en appelmoes gemaakt. Ouders die meegeholpen hebben heel erg bedankt daarvoor. 
Deze week zijn wij begonnen met het schoolthema “weer en klimaat”. 
De kinderen mogen voorwerpen, die met het weer of de herfst te maken hebben, meenemen 
voor op de belangstellingtafel.Volgende week bieden wij de letter ‘w’ aan van wind. Ook 
daarvoor mogen de kinderen voorwerpen meenemen maar dan voor op de lettertafel. 
Fijn weekend en tot maandag. 
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Groep 1/2B 
Wat een gezellige start van een nieuwe week. Appels plukken in de Olmenhorst. De kinderen 
en de juffen hebben genoten. En allemaal hebben we een paar appels meegekregen om 
appelflappen of appeltaart van te maken. Daar is het wel weer voor!De mama’s die gereden 
hebben natuurlijk heel erg bedankt. 
Dit was gelijk de start van het nieuwe project: weer en klimaat. We gaan een heleboel over het 
weer leren, toegespitst op de herfst. Natuurlijk maken we weer een thema- tafel. Het zou leuk 
zijn , als de kinderen iets meenemen over het weer/herfst. Te denken valt aan een regenmeter, 
thermometer, boekjes over het weer, herfstspulletjes (eikels, kastanjes). 
We hebben er weer een nieuw klasgenootje bij: Tess komt wennen. Gezellig hoor Tess.  
Heel fijn weekend! 
 
Groep 1/2C 
Appeltjes plukken in de Olmenhorst: Het was een feest! We weten nu hoe we een appel heel 
voorzichtig moeten plukken.  
Dank aan alle ouders die ons reden en begeleidden! 
Maandag was ook de eerste schooldag van Haley! Die viel met haar neus in de boter…! 
Welkom Haley!  
Dinsdag werd ik vanwege mijn verjaardag gezellig toegezongen door een heel lief koortje van 
18 kleuters! Mét muziekinstrumenten! Schattig, zoals ze me op zaten te wachten.  
Een lief cadeautje stond op het tafeltje in de kring: Ik ga heerlijk een keertje van een high tea 
genieten in “De Zoete”. Bedankt! 
Ik heb de kinderen getrakteerd op ijsjes die niet smelten  en op appelflapjes ( van de geplukte 
appeltjes). En we hebben naar het leuke verhaal van de schrijfster geluisterd en fijn  spelletjes 
gedaan. 
Woensdag trakteerde Bente ons nog op appelmoes van de Olmenhorst-appeltjes. Dat was ook 
smullen, hoor! Bedankt, Bente en Carine! 
En hebt u het liedje “In iedere kleine appel” al gehoord? De groep stond het heel mooi te zingen 
in de tuin van de Olmenhorst! Chapeau! 
 
Groep 3 
Deze week hebben we kern 1 van Veilig Leren lezen afgesloten alle kinderen hebben hun 
oefenkampioen diploma mee naar huis! Trots op deze kanjers.  
Deze week  zijn we begonnen met ons schoolbrede project “weer en klimaat”.  Gestart zijn we 
met de vraag wat weten we (al) over het onderwerp en  wat willen we graag te weten komen de 
komende tijd. Fijn dat al een aantal kinderen  spullen hebben meegenomen voor onze kijktafel! 
Denkt u nog aan de lege flessen, we willen er as. maandag een regenmeter van maken. 
Dinsdag was een bijzondere dag: de schrijver kwam op bezoek,  de kinderen hebben genoten.  
De kinderen zijn deze week druk bezig geweest met hun sokpop. Met naald en draad 
ontstonden de mooiste creaties! Best wel even zweten, niet alleen voor de kinderen… 
Volgende week vrijdag gebruiken we ze in de gymzaal bij de afsluiting van de 
kinderboekenweek! Dan doen we ook een heel spannend versje, wellicht heeft u deze thuis al 
eens gehoord! 
Afgelopen donderdag stond ik met een aantal collega’s van onze school plus een heleboel 
(ongeveer 60.000!!!) anderen in het Zuiderpark. Het was goed om er te zijn. 



Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
We zijn begonnen met ons schoolbrede project “weer en klimaat”.  Gestart zijn we met de 
vraag wat weten we (al) over het onderwerp en  wat willen we graag te weten komen de 
komende tijd. Fijn dat al een aantal kinderen  spullen hebben meegenomen voor onze kijktafel! 
Denkt u nog aan de lege flessen, we willen er as. maandag een regenmeter van maken. 
Dinsdag was een bijzondere dag: de schrijver kwam op bezoek, en de kinderen ( en juf) hebben 
genoten. Veel verhalen, mooie tekeningen, en zelfs een voetbalspel mochten ze samen met  de 
schrijver Gerard van Gemert doen. 
Met rekenen hebben we de kalender besproken: wat is een schrikkeljaar, wat zijn de namen 
van de 12 maanden, welke maanden horen bij bv. de lente, best pittig, u mag daar best 
aandacht aan schenken thuis. En ook: hoeveel minuten zitten er in een uur, kwartier, drie 
kwartier, half uur. We zijn 1 minuut stil geweest en die duurde best lang, een minuut huppelen 
ging snel voorbij, maar 1 minuut hinkelen viel niet mee! 
Bij spelling zijn we gestart met de zg. “plankwoorden”. De kinderen kunnen er een heleboel 
opnoemen en goed schrijven, fijn hoor 
Met zwemles zijn de kinderen dinsdag in definitieve groepjes geplaatst. Ze hebben nu ook een 
vaste juf of meester. Fijn dat we hulp hebben van ouders. Ook tijdens de les is het de bedoeling 
dat we de kinderen  in het water goed in de gaten houden. 
 
Groep 5 
De schrijver Gerard van Gemert was dinsdagochtend te gast in de klas en wat was het een 
leuke les! De kinderen hebben aandachtig naar zijn verhaal geluisterd en sommige leerlingen 
mochten zelfs even voetballen in de klas. In het kader van de kinderboekenweek en naar 
aanleiding van het voorleesboek “De Griezels” hebben we deze week de leestijd op een andere 
manier ingevuld. Zo hebben leerlingen een nieuwe voorkant voor het boek ontworpen, een rap 
gemaakt of een nieuw hoofdstuk geschreven. Wat waren de kinderen enthousiast en fanatiek 
bezig! Ook zijn we gestart met het thema “Weer en Klimaat”. Het thema “Noodweer” van  Staal 
sluit hier goed bij aan. We zijn dan ook meteen verder gegaan met dit thema. In de klas hangt 
inmiddels een lijngrafiek en een staafdiagram. Dagelijks wordt de temperatuur door 2 of 3 
leerlingen gemeten en in de grafieken vastgelegd.  Daarnaast zijn de leerlingen in groepjes 
bezig met het beantwoorden van een onderzoeksvraag.  
Met rekenen zijn we analoge naar digitale tijden om gaan zetten en zijn we verder gegaan met 
deelsommen. Automatisering van de tafels blijft enorm belangrijk! Deze week hebben we het 
eerste blok van spelling herhaald, waarin ook volop aandacht was voor woorden met een lange 
klank (apen, gelezen) en woorden met een korte klank (getallen, grappig). Dit zijn lastige 
categorieën, dus we blijven het de komende tijd volop herhalen! 
Volgende week maandag zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad, dinsdag ben ik afwezig 
en staat juf Didwi voor de groep.  Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Deze week was de schrijfster Martine Letterie bij ons in de groep. Een uur lang heeft zij ons 
verteld over het schrijven van boeken, enthousiast, spannend en een mooi voorbeeld voor alle 
kinderen in de groep die ook schrijver of schrijfster willen worden! 



Ook was Juf Annelies er deze week voor de muziekles.  Ook zij sloot met haar les  aan bij de 
kinderboekenweek. 
Gestart zijn wij met het thema “Weer en Klimaat”, de kinderen hebben zelf aangegeven op 
welke leervraag zij graag antwoord willen krijgen. Deze week staat het weer centraal. 
Komende week is er ook een “taakje”voor de ouders. Spreekwoorden, gezegdes en spreuken 
over het weer mogen opgeschreven worden……. 
Even twee groep 6 dingen. Ook als het regent gaan wij naar buiten (de kinderen hebben het 
echt nodig!) en daarom de vraag uw kind in deze herfstweken een jas mee te geven die tegen 
een klein regenstootje kan.  Daarnaast zijn er met gym kinderen die niet mee mogen of kunnen 
doen. Kan gebeuren maar wilt u ons dit dan even laten weten….via mail, briefje of even zeggen. 
 
Huiswerk: 
dinsdag 10 oktober: blad 2 redactiesommen (graag de som die uitgerekend wordt erbij) 
                                              tafels van 1, 3, 5, 7 en 9 oefenen 
vrijdag 13 oktober: Aardrijkskunde toets H.8 Het waddengebied (de samenvatting leren en de 
vragen uit het werkboek die we omcirkeld hebben bestuderen) 
 
Groep 7 
Het was een bijzondere week! Sportdag (dank aan de hulpouders!), schrijfster in de klas, 
donderdag geen school in verband met de staking en op vrijdag aan de slag met het project 
weer en klimaat, het Jacobatheater over de kinderboekenweek voorbereiden en het maken 
van Kahoots (interactieve quiz ) bij aardrijkskunde H-1. De kinderpostzegels zijn ingeleverd en 
op de bus gedaan, dank voor de inzet!  
 
Huiswerk: 
maandag: Klassenvertegenwoordigers presentatie 
dinsdag: Redactiesommen 5 
woensdag: Goed begrepen 5 
vrijdag: Woordenschat thema 4 
 
Groep 8 
De week na het kamp begon gelijk  met een sportdag. Een sportief begin van de week. Dinsdag 
de eerste schooldag met een nieuwe meester en we kregen bezoek van een schrijfster. 
Woensdagochtend zijn we gelijk begonnen met een muziekles.  We hebben nog een keer extra 
afscheid genomen van juf Jorien en fijn dat de kinderpostzegels ook ingeleverd zijn. We zijn 
ook begonnen met de nieuwe methode voor spelling. We zijn deze week ook begonnen met het 
project over het weer en het klimaat. De komende weken gaan we ons hier in verdiepen.  We 
zitten dus niet stil. 
 
Huiswerk voor volgende week: 
Woensdag 11 oktober: Begrijpend lezen D5 
Donderdag 12 oktober: Redactiesommen 4 
 


