
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Zoals u weet begint op 29 januari het thema “Andere Culturen”. Het team heeft ervoor 
gekozen om in te zoomen op de verschillende wereldgodsdiensten: 
 
Groepen 1/2  Wereldfeesten 
Groepen 3/4  Islam 
Groepen 5/6 Jodendom 
Groepen 7/8  Boeddhisme en Hindoeïsme 
 
Via de Tamtam houden wij u op de hoogte. Vraag uw kind(eren) t.z.t. ook eens naar hun 
ervaringen met dit thema.  
 
Het Jacobadictee van afgelopen dinsdagavond was een succes, met dank aan de OV voor 
de perfecte organisatie. Ik feliciteer Eva (groep 7) en Déanne (groep 8) met hun geweldige 
prestaties! Wat een goede opkomst, dank daarvoor. 
 

 
De terecht trotse winnaars Eva en Déanne met als prijzen hun oorkonde en prachtige vulpen. 
 
Wietse Algera 
 
Stage onderwijsassistent 
Vanaf volgende week loopt Sawsan Mardini stage bij juf Felice. Sawsan is 31 jaar en komt uit 
Syrie. Zij heeft psychologie/filosofie gestudeerd en woont sinds 3 jaar met haar zus in 
Heemstede. Wij heten Sawsan van harte welkom op de Jacobaschool. 
 
Schaaklessen Kennemer Combinatie 

Kom leren schaken! Schaken is leuk en ontzettend goed voor je ontwikkeling. Vanaf maandag 5 
februari zijn er naschoolse schaaklessen voor kinderen in Heemstede. Het is in de Prinses 
Beatrixschool (Von Brucken Focklaan 2), maar alle kinderen tussen de 7 en 12 jaar zijn welkom.  



In een serie van 20 lessen kun je een officieel schaakdiploma halen. Het is van 15:00 tot 16:30 
uur, in die tijd wordt lesgegeven door professionele trainers en speel je een partij tegen elkaar. 
In Haarlem is dit een groot succes. De eigen bijdrage is 40 euro (dankzij subsidie en sponsoring) 
en aanmelden kan bij Jan Kouwenhoven via kennemercombinatie@gmail.com. Meld je snel aan 
want vol is vol. 

 

Groep 1/2 A 
Maandag zijn wij bij de apotheek geweest. We hebben geleerd over wat zij daar doen, wat er in 
de laatjes zit en wat je moet doen als je ergens medicijnen vindt. We hebben zelfs allemaal een 
potje met twee vitaminepillen meegekregen! Wat was dat leuk. We hebben deze week ook een 
versje geleerd over ziek zijn.  

 
 
Groep 1/2 B 
De week is begonnen met een bezoekje aan de apotheek. De papa en mama van Anne uit 1C 
vertelden een heleboel over alles wat er allemaal gebeurt in de apotheek. Er is een muur van 
lades met medicijnen. En als je te klein bent voor de hoge lades kun je aan de onderkant zien 
wat er in de lade zit :) De mama van Philine is meegeweest. Dank je wel Carien. En een 
compliment voor de kinderen: die hebben fantastisch gelopen en geluisterd in de apotheek. 
Aan het einde van het bezoek kregen de kinderen allemaal 2 vitamine pilletjes mee in een 
potje.  
Ook op school zijn we druk met het thema. Heerlijk aan het spelen in de dokterskamer en de 
apotheek, knutselen etc. 
Volgende week zal ik, Marjolein, niet op school zijn. Maandag komt juf Luciënne in de klas en 
dinsdag juf Esther. De oudsten kennen haar nog van vorig jaar. Ze vinden het helemaal leuk dat 
ze nog een keer komt en Esther zelf ook. 
Goed weekend! 
 
Groep 1/2 C 
Maandag was ons bezoekje aan de apotheek. We hebben gezien hoe je de medicijnen kunt 
vinden in wel honderd laatjes. We zagen rollen stickers en de leuke speciale schepjes voor de 
pillen. De “prioderm”was bijna op! Hoe kan dat nou? Alle kinderen hebben een potje gekregen 
met 1 of 2 pillen (vitamine-pilletjes) .  



Bedankt Wendy en Koen!  
Direct na dit uitstapje hebben we samen een apotheekje gebouwd in de klas.  Compleet met 
kassa en prijslijsten, potjes pillen  en  doosjes poeders. We kregen al eerder leuke spulletjes van 
Wendy en we gebruiken erwten en bonen als pillen.  
De letter op de lettertafel is nog steeds de Z. 
Tot maandag! 
 
Groep 3 
Deze week stond in het teken van het leren van  de laatste letters!  Altijd weer een bijzonder 
moment. Maandag sluiten we kern 6 af met een letterfeestje, de letterpetten zijn reeds 
gemaakt. We hebben er zin in! 
De appelschilmachine is een groot succes, volgende week op ma, di, do, vrij kunnen de kinderen 
weer hele appels meenemen. 
Meester Jesse heeft deze week 3 dagen stage gelopen. We hebben fruit geproefd en kunnen 
nu enkele kleuren en fruitsoorten in het engels zeggen.  vrijdag hebben we afscheid van hem 
genomen, met een lekkere traktatie en een mooi boek! We wensen hem veel plezier in groep 6! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Meester Frans is deze week de hele week op school. In het kader van de gezonde maand heeft 
hij o.a. een les gegeven over: van graan tot brood. Er zijn o.a. verse broodjes gemaakt, we hopen 
dat ze lekker smaakten!  
De kinderen weten nu ook alles over de smaken: zoet-zuur-bitter-zout.  Ze hebben allemaal 
etenswaren geproefd met een blinddoek voor zoals jam, citroen, dropje enz.  Aan het einde van 
de les hebben we het fruit van Ties geproefd, o.a. kokosnoot, pomelo, lychee, sterfruit, , 
pitahaya. Sommige vruchten smaakten best wel vreemd en niet iedereen durfde het te 
proeven. 
Bij rekenen heeft Frans een les gegeven over inhoud. Allerlei flessen met water werden gevuld.  
Hoeveel bekers kun je schenken uit een fles cola, dat liep van 5 tot 15.  Hoeveel blokken passen 
er in een doos. Eerst schatten en daarna meten. 
Wij wensen meester Frans veel plezier op zijn nieuwe school! 
De spellingtoets is gemaakt, voor het eerst was er een grammaticatoets bij. De kinderen 
moesten uit zinnen het werkwoord of het samengestelde woord vinden.  
Juf Annelies K. heeft een muziekles gedaan waar de kinderen met de “boomwhackers” aan de 
slag gingen bij het lied do re mi uit de Sound of Music. Het eindresultaat was prachtig. Als u niet 
weet wat dat voor instrument is, vraag het aan uw kind. 
Deze week ook drama van juf Marthe, de kinderen vonden dat heel leuk om weer toneel te 
spelen. 
Bij rekenen oefenen we de tafel van 3 en 4, wij hopen dat u dat thuis ook doet. Bijna alle 
kinderen hebben nu een sticker voor de tafel van 2 en 5. Er zijn leuke apps te downloaden of 
oefen op de site: tafeldiploma 
 
Groep 5 
Juf Lisa was deze week 3 dagen in de groep en heeft diverse lessen gegeven. Dit was ook 
meteen haar laatste stageweek in groep 5. Vrijdagmiddag hebben we afscheid van haar 



genomen, ze heeft getrakteerd en met de klas een leuk spel gespeeld. Dank je wel juf Lisa en 
veel succes met je stage in groep 3!   
Dan ook meteen een bedankje voor de ouders die dinsdag onder zwemmen de klas extra 
hebben schoongemaakt. Heel erg fijn dat jullie dit hebben gedaan!  
Fien en Mats hebben deze week hun spreekbeurt gehouden, Knap gedaan en ze werden na 
afloop dan ook op handen gedragen door de klas! Meteen een goede Kanjertraining, want 
iemand optillen kan alleen als je te vertrouwen bent.  
Vrijdag ook een dramales van juf Marthe, de kinderen hebben in groepjes een opdracht 
gekregen en dit nagespeeld, maar dan met storm! Met spelling hebben we onze kennis van 
verkleinwoorden vergroot, door woorden met -etje (brilletje, kammetje, schilletje etc.) te 
schrijven. Het schrijven van -etje ging al goed, maar aan de verdubbeling werd niet altijd meer 
gedacht Aandachtspunt voor volgende week! Met rekenen gaan we richting het eind van blok 
6. Inhoudsmaten als l en dl, delen met en zonder rest, vermenigvuldigingen als 4x53 en optellen 
en aftrekken door te rijgen (470+170 en 530-180). We hebben het allemaal geoefend! 
Met Staal zijn we nog volop bezig met het thema Eskimo´s, volgende week gaan we met 
suikerklontjes een iglo bouwen! Bij de luizencontrole van afgelopen donderdag zijn bij best wat 
leerlingen neten gevonden.  Het zou fijn zijn als het thuis ook goed in de gaten kan worden 
gehouden. Alvast bedankt en een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Heel veel pizza’s werden er verdeeld in groep 6! We oefenen met breuken maar ook met het 
vermenigvuldigen van breuken. Leuk hoe snel kinderen dit onder de knie hebben. 
Deze week drama bij Juf Marthe en we hebben een start gemaakt met onze nieuwe Engelse 
methode.  Bij beide vakken veel enthousiasme! 
Daarnaast hebben we het over stotteren, over lekker fruit en de stoommachine. We maken 
een mindmap bij geschiedenis en dat is best pittig om alle informatie goed in een schema te 
zetten.  
Wilt u er aan denken dat wij om 8.30 uur echt beginnen. Best een beetje onhandig wanneer er 
nog kinderen binnenkomen wanneer wij al begonnen zijn. 
Fijn weekend! 
 
huiswerk: 
dinsdag 23 januari: redactiesommen 4 en 5 (som erbij schrijven!) 
donderdag 25 januari: woorden leren van spellingblad  
voor wie nog geen selfie gestuurd heeft van afval scheiden, graag nog even doen! 
mariet.vandenberg@jl.nu 
 
 
Groep 7 
Het Jacobadictee was weer een groot succes. Een hoge opkomst en een pittig dictee! Een 
aantal woorden kwamen tijdens de les nog terug, waaronder bijvoorbeeld pietje-precies bij de 
woorden met een koppelteken. Eva, van harte gefeliciteerd met je eerste prijs! 
In de klas zijn we in de middagen flink aan de slag bij handvaardigheid. in groepen van 3 worden 
er midgetgolfbanen gemaakt. Over enkele weken gaan we ze ook echt uittesten! 
 
Huiswerk: 

mailto:mariet.vandenberg@jl.nu


Dinsdag 23 januari: Redactiesommen 14 
Woensdag 24 januari: Goed begrepen 14 
Donderdag 25 januari: Toets geschiedenis blok 2 
 
Groep 8 
Dinsdagavond hebben we genoten van het jaarlijkse Jacobadictee. Twee volle lokalen.. Leuk 
om te zien dat er veel kinderen aanwezig waren. Iedereen had gelukkig familie meegenomen. 
Het dictee was pittig. Déanne kwam als winnares uit de bus voor groep 8. Gefeliciteerd! Het 
was duidelijk dat deze kwaliteiten in de familie zitten.  Meester Thijs heeft in de pauze een 
bingo gedaan met alle kinderen. Hier vielen ook nog een paar kinderen uit onze klas in de 
prijzen. Het was een geslaagde avond. In de klas wordt nog steeds hard gewerkt. De resultaten 
van de rekentoets lieten dit zeker zien. Knap gedaan allemaal. We hebben deze week 
afgesloten met een dramales van juf Marthe.  
 
Huiswerk: 
Maandag 22-1:  Toets Geschiedenis H3 
Dinsdag 23-1: Redactie 15 
Woensdag 24-1: WW-spelling 23 + 24 
Donderdag 25-1: Begrijpend lezen D16 
 
 


