
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Op 14 en 23 november vinden de welbevindengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats. Bij 
het versturen van de uitnodigingen via ParnasSys is er bij een aantal ouders/verzorgers iets 
mis gegaan, waarvoor excuus. Wij verzoeken u het ouderportaal of de prikborden naast de 
lokalen te raadplegen als u geen uitnodiging heeft ontvangen.  
Wij kijken ernaar uit om de ontwikkeling van uw kind(eren) met u te bespreken. 
 
In deze Tamtam leest u naast het groepsnieuws meer over de inloop op 6 december en het 
verzoek m.b.t. de automatische incasso van ouderbijdragen.  
 
Ik wens u veel leesplezier en een fijn weekend toe! 
 
Wietse Algera 
 
Inloop 6 december 
Vanwege pakjesavond mogen de kinderen op woensdag 6 december iets later op school 
komen. Er is een inloop tot 09:30 uur. Om 09:30 uur starten de lessen in alle groepen. 
 

Ter herinnering: verzoek machtiging automatisch incasso 
Jaarlijks vragen OV, TSO en Jacobafonds om een ouderbijdrage. Veel ouders hebben een 
machtiging voor automatische incasso ingevuld. 
Vorige week ontvingen een aantal ouders/verzorgers die dit nog niet hebben gedaan een 
brief waarin wordt verzocht om het machtigingsformulier voor de automatische incasso 
uiterlijk 17 november ingevuld en getekend in te leveren bij de leerkracht.  
We hebben nog niet van al deze ouders een formulier ontvangen, daarom deze herinnering. 
Graag ontvangen wij uw formulier komende week alsnog. Bij voorbaat dank! 
 

Groep 1/2A 
Deze week staat helemaal in het teken van Sint Maarten, er wordt hard gewerkt aan de 
lampionnen en we hebben het verhaal van Sint Maarten geleerd. Vanaf maandag hebben wij 
rode rijst in de zandtafel gedaan. Wat levert dat veel speelplezier op!  
 
Dit liedje van Sint Maarten hebben wij geleerd (op de melodie van ‘Het hondje van de slager’): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen iedereen heel veel plezier zaterdagavond en 
een fijn weekend! 

 



 
Groep1/2B 
Welkom in onze groep Benjamin, vanaf vrijdag kom je nu elke dag bij ons in de klas, gezellig! 
De herfstspullen en werkjes staan nog gezellig  in de klas maar we zijn super druk geweest met 
de lampionnen. We doen allemaal erg ons best . Er is een prachtig verhaal over Sint Maarten 
voorgelezen in de klas.  Alle kinderen weten nu dat Sint Maarten (een ridder op een wit paard 
met een rode cape en een zwaard), de mensen die het moeilijk hebben helpt. En nu lekker veel 
zingen op zaterdagavond, de liedjes hebben we elke dag gezongen in de klas.  
Misschien heeft u al blauwe of rode rijstkorrels in de gang zien liggen. We hebben de zandtafels 
nu gevuld met gekleurde rijst. Heerlijk om mee te spelen.  
Voor iedereen een fijn weekend! 
 
Groep1/2C 
Deze week zijn Xavi en Hayo bij ons in de klas geweest om te wennen. Eind deze maand 
worden ze vier jaar! Welkom Hayo en Xavi!! 
Maandag heb ik de kinderen het verhaal verteld over Maarten, die in het leger wilde. Eenmaal 
soldaat gaf hij eens, bij de stadspoort van Amiens, de helft van zijn mantel weg aan een arme 
bedelaar. Dit verhaal hebben we nagespeeld met een echte mantel en een houten zwaard (van 
Koen). In de klas is de stadsmuur gebouwd en St. Maarten en de bedelaar staan ervoor.  
Vraag eens na wat uw kind er nog van weet…? 
Veel liedjes gezongen en voor zaterdag…. succes met langs de deuren gaan! 
De letter W staat volgende week nog op de lettertafel.  
Aan het eind van volgende week gaan we ons  langzaam voorbereiden op het volgende thema: 
Sint. 
De blauwe rijst in onze zandtafel is heel fijn om mee te spelen. De kinderen hebben dinsdag ook 
gezien hoe ik het gemaakt heb…. Dat vonden ze heel grappig! 
Fijn weekend! 
 
Groep 3 
De gezellige lichtjestijd is alweer begonnen in groep 3! zaterdag staat het eerste licht(jes) feest 
op het program. de lampionnen zijn klaar, de liedjes geoefend, het verhaal verteld. Ze zijn er 
klaar voor! 
Blok 3 van rekenen is afgesloten. Dit blok hebben we veel geleerd, de bussommen, dus de erbij 
en eraf sommen. Maar ook de vriendjes van 10! heeft u al eens gevraagd of de kinderen ze 
allemaal al kennen? 
Er zijn een aantal kinderen met te kleine gymschoenen of helemaal geen gymschoenen meer, 
zou u even willen checken of alles nog past en aanwezig is. 
Volgende week is de eerste ronde van de welbevindengesprekken, als u ruilt zou u dat dan op 
de lijst op het prikbord tegenover de klas aan willen geven. 
Het luizenalarm blijft van kracht! Blijft u kammen en checken, dan krijgen we deze kleine 
rakkers er wel onder!  
afgelopen donderdag kwamen de kinderen uit groep7 bij ons in de groep om als echte tutors 
ons te helpen met het inloggen op de computer. Erg aandoenlijk om te zien. 
Mayila vierde haar zesde verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 

 



Groep 4 
Gezellig met al die mooie lampionnen in de klas. We hebben er hard aan gewerkt.  Iedereen 
heeft fijn zijn eigen fantasie kunnen gebruiken.  De thematafel is nu aangepast aan ons 
taalthema: start. En liggen al spelletjes, maar neem gerust nog meer mee. We hebben geleerd 
wat  je nodig hebt bij een spel en dat afspraken belangrijk zijn en dat er pictogrammen gebruikt 
worden. We hebben ook besproken hoe je achter de betekenis van een moeilijk woord wat je 
niet kent komt.  
Rekentoets 3 is gemaakt, de klokken blijven een punt van aandacht. We hebben met de 
kinderen een eigen klokje gemaakt dat heel duidelijk aangeeft of het 5, 10 minuten voor het 
hele uur of 5, 10 minuten na het hele uur is.  
We hebben als start naar blok 4 van rekenen “burenbingo” gespeeld. In plaats van bv. het cijfer 
56 aan te kruisen op het blad, kruisen de kinderen de “buren” aan, dus het cijfer 55 en 57. de 
kinderen vonden het ontzettend. Cijfers benoemen tot en met 100 zijn heel goed te oefenen 
door bv. nummerplaten van auto’s te bekijken of huisnummers als de kinderen naar school 
lopen. 
Het eerst werkschrift is vandaag mee naar huis, leuk om met uw kind te bekijken. Volgende 
week starten we met schrift 2. 
Spelling blok 3 is gestart met het plaatje van de sneeuwpop: woorden met eeuw en ieuw. Er 
hoort net zoals bij de andere spellingregels een gebaar bij, vraagt u het maar eens aan uw kind. 
Ook hebben de kinderen geoefend met samengestelde woorden schrijven: fietsbel (fiets + bel).  
Nog niet alle rapporten zijn binnen, een lijstje van de rapporten die we nog niet hebben, 
 hangt op de gang. 
 
Groep 5 
We zijn de week goed begonnen met pittige hersenkrakers in de ochtend en volop creativiteit 
in de middag! Er zijn prachtige lampionnen gemaakt.  Juf Marthe was zo lief om te komen 
helpen wat erg fijn was.  Dinsdag was het weer tijd voor het schoolzwemmen, 2 groepen 
leerlingen hebben een smokkelspel gespeeld en de derde groep heeft oefeningen met een bal 
gedaan. Met Staal hebben we het thema “Noodweer” inmiddels afgerond. Met rekenen zijn we 
gestart met het nieuwe blok. Optelsommen als 126+17 (126+10+4+3) en aftreksommen als 
284-36 (284-30-4-2) zijn aangeboden en er is weer een tempotoets tafels afgenomen. Mooi 
om te zien dat veel kinderen vooruit zijn gegaan! Met spelling zijn woorden met de -au- aan 
bod geweest en woorden op -elen (huppelen), -eren (kinderen)  en -enen (rekenen). Je hoort 
twee keer een -u- maar schrijft een -e-.  Het was deze week ook feest in de klas, Jurrijn en 
Casper Valk waren jarig en hebben getrakteerd! Volgende week dinsdag zijn de eerste 
welbevindengesprekken. Ik ontvang graag de laatste rapporten nog retour. Volgende week 
donderdag ben ik afwezig en staat juf Jorien voor de groep. Een heel fijn weekend. 
 
Groep 6 
Met veel plezier hebben de kinderen deelgenomen aan het Heemsteedse sportontbijt! 
Gezellig ontbijten en daarna veel leuke sportclinics.  De kinderen hebben genoten . Dank voor 
de hulp van alle ouders! 
Zo’n extra dagje sporten is heerlijk maar het gewone werk ging ook door. Reken- en 
spellingtoets, alle twee blok 3. Tropisch, benauwd, paraplu’s, partijtje, breedste…. dit zijn 
voorbeelden van toetswoorden spelling. Best pittig! 

 



Deze week ook weer muziek, Juf Annelies heeft aandacht besteed aan slagwerk en het zelf 
maken van ritmes!  Dat laatste kon de groep heel goed!! 
Inmiddels heeft u het welbevindenrapport van uw kind kunnen inzien, wij kijken uit  naar de 
komende twee weken om alle ouders even te spreken tijdens de 10-minutengesprekken. 
 
Huiswerk: 
dinsdag 14 november: 
Klokkenboekje. Alle bladzijde maken,  bladzijde 1 en 2 kunnen de kinderen prima zelf, bij 
bladzijde 3 en 4 hebben ze waarschijnlijk nog wat hulp nodig! 
donderdag 16 november: spellingblad maken 
 

 
 
 
 
Groep 7 
Deze week is er hard gewerkt aan een meetkunde opdracht bij rekenen. in groepjes wordt de 
klas minutieus opgemeten en vervolgens wordt dit verwerkt in een plattegrond van de klas. Dit 
moet op schaal gebeuren, waarbij er ook een legenda en windroos zichtbaar moeten zijn. 
Nadat alle kinderen een spreekbeurt onderwerp hebben doorgegeven de data bekend zijn, is 
nu ook de boekenbeurt met de klas doorgenomen. 
Ook bij de boekenbeurt krijgt de klas een informatieblad mee naar huis met daarop de criteria. 

 



Groep 7 maakt niet alleen veel gebruik van de Chromebooks, ook worden ze inmiddels 
regelmatig als tutor ingezet bij lagere groepen. Deze week heeft de klas groep 3 begeleid bij 
het inloggen en werken binnen het programma “rekentuin”! 
De komende twee weken vinden de welbevinden gesprekken plaats. We kijken er naar uit. 
 
Huiswerk: 
Woensdag 15 november: Goed begrepen 8 
Donderdag 16 november: Toets geschiedenis H-1 
Vrijdag 17 november: Redactiesommen 8 
 
Groep 8 
Er zijn weer een hoop zweetdruppels op de tafels gevallen deze week. Een aantal Cito-toetsen 
zijn al af. Volgende week gaan we met de laatste toetsen aan de slag. Goed gedaan allemaal! 
Tussen de toetsen door hebben we kunnen genieten van een leuke muziekles van juf Annelies. 
Woensdag kregen we ook bezoek van de Haemstede Barger. Het VO begint al een beetje te 
leven. Donderdagmiddag kwamen er een aantal oud-leerlingen vertellen over het MCA. Leuk 
om deze verhalen te horen. Op de gang bij de klas hangen een aantal posters en liggen wat 
informatieboekjes over de VO-scholen. Leuk om door te bladeren. We zijn ook druk bezig met 
een miniproject over de landen in Afrika (volgende week vrijdag toets over Afrika). Een aantal 
landen gaan we verder uitwerken, zodat we ook weer van elkaar gaan leren.  
 
Huiswerk: 
Woensdag 15 november: Begrijpend lezen D10 
Donderdag 16 november: Redactie 9 
Vrijdag 17 november: Topotoets Afrika  
 

 


