
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Wat vliegt de tijd! De kinderen gaan alweer genieten van een welverdiende herfstvakantie.  
 
Maandag 30 oktober is er een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn dus de maandag na 
de herfstvakantie vrij. Het team vervolgt de studiedag van 1 september en herijkt zoals bekend 
de missie/visie. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een heerlijke herfstvakantie! 
 
Wietse Algera 
 
Belangrijke data  
23 t/m 27 oktober Herfstvakantie  
30 oktober Studiedag team (vervolg missie/visie): alle kinderen vrij  
1 november Kijkmiddag (zie uitnodiging per mail)  
 
“Boeken voor de kleuters” 
De kleuters krijgen nieuwe prentenboeken. Dat is heel fijn, maar het budget is klein. 
Wilt u ons helpen onze verzameling prentenboeken nog verder uit te breiden? 
Kijk eens in de boekenkast van uw kinderen. Misschien zijn er wel mooie prentenboeken bij, 
waar uw kinderen op uitgekeken zijn. De school gebruikt ze graag! 
In de hal bij 1a, staat een kast, waar u de boeken in kan doen. 
(Eventueel de naam van uw kind erin zetten, dan zullen we nog heel lang aan jullie denken….!) 
Dank namens alle kleuters van de Jacobaschool. 
 
Kinderboekenweek 
 
De kinderboekenweek in oktober was weer een groot feest. Drie schrijvers kwamen in de 
klassen voorlezen uit eigen werk. Bij de kleuters had Fiona Riempt buikspreekaap Rico bij zich. 
Samen met Rico is er voorgelezen uit haar verhalenbundel. In de middenbouw is er zelfs door 
Gerard van Gemert gevoetbald in de klas. In bovenbouw combineerde Martine Letterie een 
geschiedenisles WOII met een voordracht uit haar boek. Daarnaast konden kinderen een boek 
persoonlijk laten signeren door de schrijver.  
 
De boekenmarkt is druk weer bezocht dit jaar. Deze keer stonden Arno Koek en zijn collega’s 
van boekhandel Blokker klaar om op de boekenmarkt advies te geven over de gruwelijk enge 
en griezelboeken. En dit jaar konden ouders nog voor zichzelf een boek uitzoeken om zich 
zeker niet te vervelen in de herfstvakantie. Wist u eigenlijk dat de Jacobaschool al jaren 10% 
van de Boekenmarkt omzet van Blokker terugkrijgt? Door boeken te kopen, heeft u ook dit jaar 
weer een bijdrage geleverd aan de activiteiten op school!  
 
 

 
 



Groep 1/2A 
Wat een heerlijk nazomer weer maandag, daar hebben we natuurlijk volop van genoten. Het 
was  warm maar de blaadjes bleven vallen, we werken volop over de herfst en het klimaat wat 
er bij hoort. We zijn bezig met een groot scheur groepswerk. een mooie opdracht om de 
scheurtechniek te oefenen maar ook samenwerken en wat hoort er allemaal bij de herfst. 
Tijdens de kijkmiddag is hij vast klaar en kunnen jullie onder andere dit groepswerk komen 
bewonderen. 
Woensdagmiddag hebben en aantal moeders de klas een schoonmaakbeurt gegeven. Het is 
weer heerlijk schoon. Hartelijk bedankt allemaal. 
Vrijdag heeft Simon zijn verjaardag alvast gevierd. In de vakantie wordt hij 5 jaar. Heel veel 
plezier dan en bedankt voor de heerlijke traktatie. 
Een hele fijne herfstvakantie, geniet lekker van elkaar en rust goed uit want een gezellige, 
drukke en ook spannende periode volgt daarna 
 
Groep1/2B 
Maandag hebben we nog even heerlijk genoten van het prachtige weer.  We zijn ook nog druk 
bezig met het project; weer en klimaat.  We hebben  een regenmeter gemaakt, de kinderen 
mochten in de regenmeter steeds een klein kopje water gieten, zo ontstond het 
meetinstrument. Nu nog wachten op de regen;) De woensdag na de vakantie is iedereen 
welkom om naar de werkjes in de klassen te komen kijken. 
Ook is vrijdag  Benjamin bij ons voor het eerst komen  wennen. Welkom Benjamin in groep 1-2 
B.  Maar nu eerst lekker  herfstvakantie voor  iedereen lekker genieten! Tot dinsdag 31 
oktober. 
 
Groep1/2C 
Deze week is  Ingeborg voor het eerst op de donderdag en vrijdag. Zij valt in, nu  Didwi een 
mooie reis aan het maken is. 
We hebben veel gezongen deze week: over de regen, de wind, de regenboog en over de spin. 
Onze werkjes zijn bijna af…. Op woensdag ná de herfstvakantie mag iedereen in onze klas 
komen kijken naar de resultaten van ons werk.  We zijn er trots op! 
Na de vakantie gaan we een lampionnetje maken. Wie heeft een paardje en ridder (van 
playmobiel o.i.d.) om Sint Maarten mee te spelen?  
Een fijne week en tot dinsdag 31 oktober! 
 
Groep 3 
Wat hebben we geboft met het weer deze week! Heerlijk. Ook erg fijn voor ons weerthema. In 
ons weerboekje is dit weerrecord goed te zien! Ook keken we naar orkaan Orphelia! Wel heel 
interessant om deze te volgen. In groepjes werken we aan de verschillende weeropdrachten, 
zo maakt een groepje een regenmeter, of een windvaan of is bezig met de seizoenen of met de 
schaal van Beaufort.  
Naast ons thema werken we hard met rekenen. We zijn begonnen met de zgn. “bussommen”. 
We kijken of er mensen bij komen (+ erbij) of mensen uitstappen (- eraf). Soms best 
ingewikkeld. 
Met lezen ronden we kern 2 af. We leerden de letters: “n, t, ee, b, oo”. ik ben trots op de 
leeskanjers van groep 3! 



Donderdag was onze laatste speelgoedmiddag. Na de vakantie dus geen speelgoed meer mee 
naar school. 
Vlak voor de vakantie vierden we de verjaardag van Evi ze werd 6 jaar. Gefeliciflapstaart! 
Nu genieten van een fijne vakantie! 
 
Groep 4  
De laatste week voor de herfstvakantie zijn we begonnen met stralend weer. Vandaar dat we 
allemaal onze schaduw hebben laten tekenen op het schoolplein. Dinsdag hebben we op een 
ander tijdstip gekeken wat er veranderd is aan de schaduw. En waarom dat is gebeurd. Ook 
hebben we een windvaan gemaakt  om te gaan kijken uit welke richting de wind gaat komen. 
Met spelling blijven we de belangrijke regels herhalen: au/ou/ eer/oor/eur. Dat gaat best goed. 
Ook zijn de aai/ooi/oei woorden aangeboden: je hoort een j maar je schrijft een i. 
Met rekenen leren we nu de aftreksom over het tiental. Best even wennen, maar ook hier gaan 
we lekker veel mee oefenen. De strategie is 13-6 eerst 3 eraf (tot het tiental) daarna 3 eraf.  
De gymspullen zijn mee naar huis om even te wassen. Sommige kinderen hebben ook hun 
gymschoenen mee omdat ze te klein zijn geworden. Denkt u eraan de spullen weer mee te 
nemen na de vakantie? 
Nu eerst een weekje vrij en de maandag erbij. 
 
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 
 
Groep 5 
De eerst 7 weken van dit schooljaar zitten er inmiddels op. En wat ben ik trots op de kinderen 
uit groep 5! Deze week is een tempotoets tafels afgenomen. Met elke leerling heb ik kort het 
behaalde resultaat besproken. We hebben een nieuw doel gesteld en besproken hoe we dit 
doel gaan bereiken.  De aanpak varieert van tafelboekjes (mee naar huis), extra werkbladen, 
tafelpuzzels en oefenen op een chromebook. De kinderen waren enorm fanatiek en wilden 
zelfs in de (buitenspeel)pauze doorrekenen…! Met het reguliere rekenwerk zijn we verder 
gegaan met deelsommen, er is zelfs al een begin gemaakt met deelsommen met rest! 50:9 is 5 
rest 5. Best pittig, maar we hebben nog even, dit wordt nog niet meteen getoetst.  De zwemles 
van afgelopen week was een heel spektakel, er werd namelijk in 3 groepen ganzenbord 
gespeeld. Er waren leuke opdrachten en er is goed samengewerkt, complimenten! Met spelling 
hebben we geoefend met woorden uit het -uw rijtje, ik hoor de -uu, maar ik schrijf de -u. Ook de 
langermaakwoorden en klankgroepenwoorden zijn in diverse dictees aan bod geweest. Met 
het thematisch werken hebben de leerlingen samen met een leerling uit groep 6 een mindmap 
over klimaten gemaakt. Het samenwerken met een leerling uit een hogere groep was in het 
begin best spannend, maar het ging erg goed! Ook hebben we aandacht besteed aan de 
kringloop van het water. Met Engels hebben we het lied “Summer” van Calvin Harris 
behandeld. Na de vakantie staat er nog een creatieve opdracht op het programma. Hopelijk tot 
ziens op de kijkmiddag van woensdag 1 november. Meester Serginio heeft voor de 
herfstvakantie zijn stage bij ons op school afgesloten. Voor nu een hele fijne vakantie en tot 
dinsdag 31 oktober!  
 
Groep 6 
Deze week de eerste vergadering van de leerlingenraad, Louisa en Mels gaan de leerlingen van 
groep 6 hier vertegenwoordigen. Ze hebben er enorm zin in. 



Voor het eerst hebben de kinderen een mindmap (onderwerp: klimaat) gemaakt. Zij deden dit 
in tweetallen, samen met groep 5. Geweldig! Na een korte uitleg zijn de kinderen voortvarend 
aan het werk gegaan, knap werk voor een eerste keer. Ook was er deze week aandacht voor de 
kringloop van het water.  Na de vakantie werken we nog een week aan het thema weer en 
klimaat, met op woensdag een kijkochtend (zie mail). 
Toets blok 2 rekenen en  taal is afgerond, mooie resultaten en wij zijn tevreden. 
Het duurt nog even maar dit jaar maken we voor St. Maarten geen lampion meer in de klas. 
Onze ervaring heeft geleerd dat lang niet alle kinderen van groep 6 meer  St. Maarten gaan 
lopen en daarom laten we het maken (of kopen)  van een lampion aan thuis over. 
Voor na de vakantie geen huiswerk, lekker genieten, uitrusten en tot (dinsdag!) 31 oktober. 
 
Groep 7 
Vorige week hebben onze klassenouders voor de eerste keer de klas schoongemaakt, wat een 
schone tafels en fijne geur hing er in het lokaal, dank! Na de vakantie beginnen wij met de 
spreekbeurten. De kinderen hebben allemaal  een onderwerp opgegeven, daarnaast hebben zij 
een A4 met tips gekregen. Voor in de klas hangt een kopie van de lijst met onderwerpen en de 
data.   
Er is weer hard gewerkt aan het project weer en klimaat. Op woensdag 1 november bent u van 
harte welkom om in de klas te komen kijken. 
Ook de Kahoots van aardrijkskunde zijn afgerond. Na de vakantie gaan de kinderen deze 
interactieve ICT quizjes spelen! 
Het duurt nog even maar dit jaar maken we voor St. Maarten geen lampion meer in de klas. 
Onze ervaring heeft geleerd dat lang niet alle kinderen van groep 7  meer  St. Maarten gaan 
lopen en daarom laten we het maken (of kopen)  van een lampion aan thuis over. 
Fijne herfstvakantie! 
 
Groep 8 
De vakantie staat al voor de deur. Helaas waren er een aantal kinderen ziek deze week. We 
hopen dat iedereen snel weer beter is. Maandag na de vakantie staat er een studiedag op het 
programma. De kinderen zijn dus nog een dagje extra vrij. De afgelopen dagen hebben we ook 
weer hard gewerkt aan het thema. Woensdag 1 november zijn de resultaten te bewonderen in 
de klas. Fijn dat de meeste formulieren voor de NIO binnen zijn.  Donderdag na de vakantie 
wordt de NIO afgenomen.  
Het duurt nog even maar dit jaar maken we voor St. Maarten geen lampion meer in de klas. 
Onze ervaring heeft geleerd dat lang niet alle kinderen van groep 8  meer  St. Maarten gaan 
lopen en daarom laten we het maken (of kopen)  van een lampion aan thuis over. 
 
Eerst maar even genieten van een weekje vakantie. 
 
Huiswerk: 
Woensdag 1 november: Begrijpend lezen D7 
Donderdag 2 november: Redactie 6 
Vrijdag 3 november:  WW-spelling o.v.t. oefening 9 + 10 
 


