
Algemeen 
Dinsdag heeft iedereen genoten van het bezoek van Sinterklaas aan de Jacobaschool. De foto’s 
van meester Jan spreken boekdelen: wat een stralende gezichten! Namens het team bedank ik 
alle hulpouders, in het bijzonder de ouders van de OV voor de geweldige dag. 
 
De komende 2 weken staan in het teken van kerst. U ontvangt daarover meer informatie bij 
deze Tamtam. Ik wens u veel leesplezier en een heel fijn weekend toe. 
 
Wietse Algera 
 

Groep 1/2A 
Wat een leuke en spannende dagen deze week! Dinsdag kwam Sinterklaas aan in een echte 
politiewagen. Wij hebben een dans gedaan voor Sinterklaas: Spring als een pepernoot. Een 
paar kinderen mochten ook op het podium dansen. Sinterklaas is ook in de klas geweest, alle 
kinderen hebben toen een cadeau gekregen, zelfs de juffen kregen iets lekkers!  
Daniël was op dezelfde dag jarig als de Sint en is 5 jaar geworden, maar hij heeft het vrijdag bij 
ons in de klas gevierd. 
Daniël nog hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor de lekkere traktatie. 
Volgende week is de letter ‘k’ aan de beurt. Wie neemt er wat mee voor op de lettertafel? 
Een heel fijn weekend! 
 
Groep 1/2B 
Wat een feest was het dinsdag.  Het was best spannend op de speelplaats, toen Sinterklaas met 
zijn pieten in een politieauto aankwam. In de gymzaal hebben we voor de Sint het 
pietengymlied gezongen. En toen naar de klas. Daar kwam Sint ook en één van de  pieten had 
een hele grote jute zak bij zich. Daar zat voor ieder kind een cadeautje in. Allemaal blije 
gezichtjes :) De klassenmoeders bedankt voor de hulp in de klas. 
De rest van de week hebben we rustig aan gedaan. En nu gaan we ons klaarmaken voor 
kerstmis.  
Maar eerst een heerlijk weekend voor iedereen. Tot maandag. 
 
Groep 1 / 2 C 
Onder het geluid van een loeiende sirene kwam Sinterklaas dinsdag aan op het schoolplein. In 
de gymzaal dansten we voor Sint en even later kwam Sint even in onze klas. De kinderen waren 
erg onder de indruk van Sint en zijn pieten. We hebben lekker gesnoept en onze cadeautjes 
vielen in de smaak. 
‘s Middags hebben de kleuters een leuke pietengymles gekregen van juf Femke. Wat een 
energie hadden ze nog! 
Woensdag hebben drie mamma’s de klas versierd met lichtjes. Ze hebben een stal gebouwd en 
de boom vast neergezet. Dank je, lieve mamma’s van Claire, Haley en Tijn!! 
Maandag starten we met het kerstthema. De letter K (kerst, kindje, kransje) staat dan op de 
lettertafel. Wie brengt iets mee? 
Tot maandag! 
 
Groep 3 



Wat een feest was het dinsdag. Wat fijn dat de Sint ons bezocht heeft. Wel was het even 
schrikken dat er een politieauto het plein opreed. Er zou toch niks aan de hand zijn? Na een 
gezellige viering in de gymzaal, Sint was erg onder de indruk van onze boomwrackersact, 
hebben we een gezellig momentje in de groep gehad met Sint. De kinderen genoten van de 
Sinterklaaskahoot (quizje op de laptop), mooi om die betrokkenheid te zien. Dank 
klassenmoeders voor de fijne versnapperingen! 
We zijn begonnen met kern 5 van Veilig Leren Lezen en blok 5 van rekenen. We werken nog 
lekker door in groep 3! 
Langzaamaan doet de kerst zijn intrede in de klas. 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
 
 
Groep 4  
Wat een feest dinsdag 5 december! Sint en de pieten in een politieauto op het schoolplein. Na 
de viering in het gymlokaal is Sint ook nog even gezellig in onze klas geweest. Dank 
klassenouders voor de traktatie! 
‘s Middags  ook nog pietenzwemmen, wat een feest, iedereen is met een pieten diploma naar 
huis gegaan. Moe maar voldaan! 
Maar er wordt ook nog gewerkt: de tafel van 5 is aangeboden. Op youtube staat een vrolijk 
filmpje waar de kinderen luid bij kunnen zingen en dat doen we natuurlijk ook. Bijna alle 
kinderen hebben al een sticker voor de tafel van 2, super! 
Bij spelling is de kaart erbij gekomen: klankgroepenwoord. Hiermee gaan we op de volgende 
manier aan het werk: 
We verdelen een woord in klankgroepen. Als de kinderen aan het eind van de klankgroep een 
lange klank horen (oo aa ee uu) dan nemen ze een stukje van die letter weg (lo-pen) 
Als de kinderen aan het eind van de klankgroep een korte klank horen (a o u i e) dan schrijven 
ze een dubbele medeklinker (mussen) 
Als de kinderen een medeklinker of een tweetekenklank horen schrijven ze het woord zoals je 
het hoort (keu-ken  paar-den). Er horen allerlei gebaren bij, wij zijn benieuwd of de kinderen 
deze gebaren al kunnen doen, wilt u ons dat laten weten? 
Er zal de komende maanden nog veel mee geoefend worden. 
 
Groep 5 
Wat hebben we een fantastische dag gehad afgelopen dinsdag! Voor het eerst surprises en wat 
zagen ze er stuk voor stuk mooi uit! De kinderen hebben aandachtig naar elkaar geluisterd bij 
het voorlezen van de gedichten. Een speciaal bedankje voor de klassenouders voor het lekkers 
in de klas.  ‘s Middags hebben de kinderen tijdens de zwemles hun “Pietenzwemkunsten” laten 
zien waar ze ook nog een Pietendiploma voor hebben behaald. Bij spelling deze week aandacht 
voor een nieuwe categorie, het kilowoord. Ik hoor de -ie- maar schrijf de -i-. Helaas gaat deze 
regel niet bij alle woorden op, zo schrijf je gieter en spiegel gewoon met een -ie-. De kinderen 
hebben de tip gekregen dat de volgende onderwerpen vaak kilowoorden zijn: maanden 
(januari), eten (kiwi, paprika), beroepen (piloot, politie), instrumenten (gitaar, piano) en maten 
(kilo, liter). Met rekenen volop aandacht voor deelsommen met rest. Met 28 kinderen kunnen 
we 7 groepjes van 4 maken, maar met 27 kinderen kunnen we maar 6 groepjes maken en 
hebben we 3 kinderen over.  Daarnaast zijn we lekker creatief bezig geweest met winterse 



tekeningen en hebben we de kinderen weer een muziekles van juf Annelies gehad. Met de 
Kanjertraining hebben we het over de thema’s “pieker niet in je uppie” en “je gezicht moet 
passen bij je gevoel” gehad. Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Wat een heerlijke dag woensdag! Spannend, gezellig en vol leuke surprises! De kinderen 
hebben genoten en waren enthousiast over surprises en cadeaus. Klassenmoeders dank voor 
de lekkere traktaties, maakten de dag extra feestelijk!  Dat feestvieren ook heel vermoeiend 
kan zijn bleek ‘s middags. Bij de door de kinderen gekozen film hadden sommige kinderen 
moeite de ogen op te houden. 
Wanneer u komende week boven komt zult u op de gang bij groep 6 een kleine hometrainer 
zien staan. Vanuit de TSO hebben wij budget gekregen om materiaal  voor de klas te kopen en 
onze keuze is (naast een aantal spellen)  deze fiets. Even bewegen tussendoor kan belangrijk 
zijn! Doen we al wel klassikaal maar we hebben dan nu ook individueel een mogelijkheid om 
even lekker te bewegen. 
Nu richting Kerst. Voor groep 6 gaat het Kerstdiner voor het eerst zelf “gekookt”worden. In 
groepjes gaan de kinderen een bijdrage maken voor ons Kerstbuffet.  Komende week gaan we 
dit met de kinderen bespreken, mochten er vragen zijn stel deze dan gerust even aan ons. 
 
 
Huiswerk: 
woensdag 13 december: rekenblad met l, dl, cl en ml.  Er zijn twee versies, er wordt geoefend 
met of zonder kommagetallen.   
donderdag 14 december: toets aardrijkskunde H.2 (kinderen hebben werkboek en 
samenvatting met gemaakte oefenvragen mee naar huis) 
 
 
Groep 7 
Wat was het een geweldig feest, afgelopen 5 december. Er waren prachtige surprises en 
gedichten gemaakt en de sfeer in de groep was top! Dank aan de klassenouders voor een 
heerlijke versnapering. 
Inmiddels wordt de klas weer omgetoverd in de kerstsfeer. 
In de komende week worden er groepen gemaakt en geïnventariseerd wat ieder groepje wil 
gaan kokkerellen. 
 
Huiswerk: 
woensdag 13 december: goed begrepen les 11 
donderdag 14 december: topografietoets 3 
vrijdag 15 december: redactiesommen 12 
 
 
Groep 8 
Dinsdag hebben we een hele gezellige dag gehad. Complimenten voor alle cadeautjes, 
surprises en gedichten. Ontzettend leuk! Woensdagochtend kregen we bezoek van bureau 
Halt. We kregen een voorlichting over vuurwerk. Wanneer mag je vuurwerk afsteken, wat is 
veilig en wat gaat er gebeuren wanneer je naar bureau Halt moet. Dit was een hele 



leerzame les. Vrijdag hebben we alle zelfgemaakte Kahoots gespeeld over de Amerikaanse 
staten en belangrijke steden. De komende weken gaan we beginnen met de kerstperiode. 
 
Huiswerk: 
Woensdag 13 december: Redactie 13 
Donderdag 14 december: WW-spelling 19 + 20 
Vrijdag 15 december: Toets topo Noord/Midden Amerika 


