
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Bedankt voor uw komst naar de informatieavond van afgelopen dinsdag. Neemt u gerust 
contact op met de groepsleerkracht(en) als u n.a.v. deze avond nog vragen heeft. 
 
Studiereis Jong Leren 
In de week voor de herfstvakantie gaan de directies van onze stichting Jong Leren op 
studiereis naar de “Community School Fundamentals Conference” in New York.  
Op community schools is altijd sprake van een breed en gevarieerd aanbod van 
voorzieningen aan kinderen en jongeren. Dit wordt tot stand gebracht door intensieve 
samenwerking tussen pedagogische basisvoorzieningen onderling en met de ouders, 
jeugdhulp, sportclubs enzovoort. Tijdens de studiereis laten wij ons graag inspireren door 
deze manier van werken. 
In week 42 ben ik daarom afwezig. Mijn taken worden overgedragen aan onze 
bouwcoördinatoren meester Thijs en juf Marian, waarvoor dank. Na de studiereis breng ik u 
op de hoogte van mijn bevindingen en ervaringen. 
 
Afscheid juf Pam 
Zoals u weet neemt juf Pam per 1 oktober afscheid van de Jacobaschool. Haar opvolger Wietze 
de Jong was deze maand al meerdere malen op school aanwezig. 
 
Pam was de afgelopen jaren met veel passie, plezier en visie de leerkracht van groep 8. Bij de 
overgang naar het voortgezet onderwijs heeft zij met verschillende duo collega's veel kinderen 
in hun kracht gezet. Vooral de samenwerking met meester Pjotr viel daarbij op, vanwege de 
manier waarop zij elkaar zeer goed aanvullen. 
Ook voor de schoolontwikkeling is Pam van grote toegevoegde waarde geweest, vooral op het 
gebied van thematisch werken, missie/visie en schoolbeleid. Bovenschools was zij nauw 
betrokken bij het opzetten van leerteams in het kader van Leren in de Organisatie. 
 
Pam start per 1 oktober 2017 met een nieuwe baan als kennismakelaar van leernetwerken bij 
de huisacademie van Lucas Onderwijs, de grootste koepel van scholen in PO/VO in Den Haag. 
Ik feliciteer Pam met deze nieuwe uitdaging die helemaal bij haar past en aansluit bij waar zij 
zich de laatste jaren in heeft gespecialiseerd. 
 
De komende week is Pam met Jorien, Pjotr en Wietze mee als begeleiding van het Texelkamp 
van groep 8. Op donderdag 28 september is Pam vanaf 14:30 uur in groep 8 om afscheid te 
nemen van ouders en kinderen. Vanaf 15:30 uur neemt ook het team op gepaste wijze 
afscheid.  
 
Namens alle collega’s bedank ik Pam voor de fijne samenwerking en  wens ik haar het 
allerbeste! 
 
Wietse Algera 
 
 



 
 

Koptelefoons groep 3 t/m 8 
De kinderen van de Jacobaschool uit de groepen 3 t/m 8 krijgen dit schooljaar koptelefoons. 
Hier kunnen ze gebruik van maken tijdens het werken op de chromebooks. In iedere groep is er 
besproken op welk geluidsniveau er gewerkt mag worden.  
De oordopjes zitten in een blauw bakje in het kastje van de leerling. Mocht er een setje door 
onzorgvuldig gebruik stuk gaan, dan kan er een nieuw setje worden aangeschaft bij meester 
Jorn. De kosten hiervan bedragen €3,-. 
 
Groep 1/2A 
De juffen  hebben hard gewerkt aan het schoolbrede thema afgelopen maandag. we hopen dat 
jullie genoten hebben van een extra dagje vrij. 
In de klas is een politiehoek met een echte gevangenis! Spannend hoor. De politie zoekt 
verdachte types, er zijn gevonden voorwerpen 
en er hangen door de klas diverse posters met 
personen die gezocht worden. Dinsdag was er 
wel een hele speciale boef! 
Volgende week bieden we de letter a ( korte 
klank) aan.  De kinderen mogen alvast 
spulletjes hiervoor meenemen. 
 Sommige kinderen hebben een formulier van 
de GGD meegekregen. 
Wilt u het formulier invullen en vóór 2 oktober 
inleveren? Alvast bedankt. 
Fijn weekend en tot maandag. 
 
 
 
Groep 1/2B 
Een extra dagje vrij, afgelopen maandag voor de kinderen. De juffen zijn goed bezig geweest op 
school voor de komende projecten! Hieperde piep voor Yves, hij start na zijn verjaardag, 
vrijdag echt op school. Welkom in ons gezellige groepje Yves. Fijn dat er zoveel belangstelling 
was voor de informatie avond. We hebben veel belangrijke dingen uit de klas besproken. Heeft 
u nog vragen dan kunt u altijd na school bij ons terecht. 
We zijn nog goed bezig met het project Agent en boef. Volgende week bieden we de letter a 
aan. De kinderen mogen dan iets meenemen waar je de a (fonetisch) in hoort. 
Denkt u nog aan het GGD-formulier, wanneer u dat heeft. Het moet vóór 2 oktober retour zijn. 
Alvast bedankt. 
Geniet van het mooie nazomerweer. Fijn weekend. 
 
Groep 1/2C 
Deze week is er een start gemaakt met de “werkjes uit de kast”. De kinderen leren hoe ze een 
werkje moeten doen en hoe ze het mogen “aftekenen in hun mapje”. Er komt dan, als het goed 
gedaan is, ook een plaatje van de juf bij! 



De kinderen kunnen het liedje “Agent heeft pech” al bijna uit het hoofd meezingen. Aan het 
eind van de dag zingen we “dag school, dag klas” . Ook een leuk liedje, vraag er maar eens naar.  
Groep 2 is bijna klaar met de vouw- en plakwerkjes: het worden mooie kunstwerkjes. 
Volgende week is er  een nieuwe letter op de lettertafel: de a.  Het is een korte klank, dus van 
pak, sam, appel (NIET van agent…). Wie brengt iets mee?  
Wilt u het formulier van de GGD invullen en vóór 2 oktober inleveren? Bedankt. 
 
Groep 3 
Afgelopen dinsdag hebben we op de studiedag hard gewerkt om ons komende thema “weer en 
klimaat” voor te bereiden. Een zinvolle invulling van deze maandagochtend. Voordat we 
beginnen aan dit thema zullen we ons bezig houden met het thema van de kinderboeken week: 
“Gruwelijk eng”. We lezen in spannende boeken, tekenen en knutselen monsters, kortom het is 
griezelen geblazen in groep 3! 
wat fijn om zovelen te zien op de informatieavond, mocht u nog vragen hebben dan weet u mij 
te vinden.  
Deze week hebben de kinderen de eerste rekentoets gemaakt, gelukkig heeft meester Thijs 
alles goed uitgelegd:)! 
We zijn gestart met kern 1 van Veilig Leren lezen, deze week leerden we de letter “p” en “aa”. 
We hebben een hele berg woordjes met de “p” bedacht u raadt zeker al welke 3 er meteen op 
het bord stonden… 
Voor een knutsel hebben de kinderen allemaal 1 oude sok nodig, liefst een grote sok. We gaan 
‘m versieren en zullen er ook in gaan knippen… 
U heeft hem afgelopen dinsdag vast al gezien, meester Jesse zal op dinsdag stage komen lopen 
in groep 3. Hij is eerste jaars student van de PABO. zijn stage duurt t/m januari. 
Deze week 1 jarige, Govert vierde zijn 6de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Door de juffen is er op de studiedag van afgelopen maandag hard gewerkt aan de komende 
projecten. De meeste ouders hebben de kijktafel in de klas al kunnen zien voor het project: 
griezels!!, het thema van de Kinderboekenweek. We zouden het leuk vinden als de kinderen 
spullen mee nemen voor de kijktafel, boeken, attributen, etc. Wat fijn om zoveel ouders te zien 
bij de ouderavond. Vooral engels had de belangstelling omdat veel kinderen het daarover thuis 
gehad hadden. We zijn nl. lessen aan het geven uit de methode Groove me en het thema: 
Animals spreekt de kinderen erg aan. Enthousiast wordt er meegedaan en meegedanst. 
Blok 1 van rekenen is afgesloten met een toets. Deze week hebben we 2 keer gewerkt in 
groepjes, dat vinden de kinderen altijd erg leuk. 1 groep op de chrome books, 1 groep 
rekenspelletjes en 1 groep doet verrijking of herhaling van de methode. 
Met spelling zijn we o.a. bezig met de cht woordjes, vraagt u maar eens aan uw kind hoe we aan 
het woordje: lucht komen… Er is weer een nieuw plaatje bijgekomen… 
Het boek van de Griezels van Roald Dahl is bijna uit, we starten dan met het voorlezen van een 
boek van de schrijver die in de week van de kinderboekenweek in de groep zal komen: Gerard 
van Gemert. 
We verwelkomen meester Frans, hij zal tot januari in onze groep stage lopen, we wensen hem 
een fijne en leerzame tijd. Door middel van een koffertje met eigen spullen heeft hij zich aan de 
kinderen voorgesteld. 



 
Groep 5 
Allereerst bedankt voor jullie aanwezigheid bij de informatieavond! Dinsdag hebben de 
leerlingen kennis gemaakt met juf Lisa, zij zal te zijner tijd ook lessen gaan geven.  Op 
donderdag en vrijdag was meester Serginio er ook weer voor ondersteunende taken. Fijn dat 
ze er zijn! De eerste rekentoets is deze week afgenomen, klokkijken en tafels zijn voor een 
aantal leerlingen nog belangrijke aandachtspunten. De leerlingen hebben ook voor het eerst 
met het rekenprogramma “Rekentuin” op de chromebooks gewerkt. Met Staal spelling hebben 
we het over langermaakwoorden en woorden met een voorvoegsel (be-, ge- en ver- ) en het 
achtervoegsel -lijk en -ig gehad. Ook is er aandacht voor de kinderboekenweek, de monstertjes 
zijn verder afgemaakt en we lezen steeds meer over de gemene streken die meneer en 
mevrouw Griezel met elkaar uithalen. Aan het einde van de week hebben de leerlingen uitleg 
gekregen over de leerlingenraad. Leerlingen die geïnteresseerd zijn mogen thuis een poster 
maken met leuke ideeën.  Maandag ben ik afwezig, juf Didwi staat dan voor de groep. Een heel 
fijn, zonnig weekend en graag tot volgende week! 
 
 
Groep 6 
Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren op de informatieavond. Mochten er nog vragen zijn 
dan horen wij dat graag! 
Het huiswerk is nu van start gegaan en is meegegeven naar huis. Best spannend voor de 
kinderen, we gaan zien hoe het gaat. Veel succes allemaal! 
Amsterdam gaat de komende week plaats maken voor het Griezelthema van de 
kinderboekenweek. Ons voorleesboek staat al in het teken hiervan! 
De eerste rekentoets is gemaakt en we hebben alle stof van groep 5 herhaald en getoetst! Nu 
op naar nieuwe stof van groep 6.  Langermaakwoorden en het schrijven van een spannend 
begin van een verhaal kwamen aan bod bij spelling en taal! Bij het werken met de Engelse 
methode “Groove me” was er groot enthousiasme, spontaan werd er door een aantal kinderen 
op woensdag de polonaise ingezet! 
Fijn weekend. 
huiswerk: 
dinsdag 26 sept.: maken tafelblad (twee kanten en letten op tempo) 
donderdag 28 sept.: blad begrijpend lezen (vul op iedere open plek een passend woord in) 
 
Groep 7 
Wat fijn dat er zoveel ouders op de informatieavond zijn geweest. Deze week was Babette 
door ziekte helaas niet op school. Sterkte en beterschap en we zien je hopelijk sneel weer op 
school! 
De GGD vragenlijsten voor de schoolarts zijn mee naar huis gegaan. Wilt u deze uiterlijk 
vrijdag 29 september inleveren?  
Aanstaande woensdag start de kinderpostzegelactie waar de groepen 7 en 8 van de 
Jacobaschool aan meedoen. de kinderen mogen om 12u uit school al starten met de actie. 
In de klas zijn we ook druk bezig. De kinderboekenweek met het thema “griezelen” staat voor 
de deur. we lezen het boek de griezels voor en tijdens de kinderboekenweek komt er een 
schrijver in de klas! 



Alle kinderen hebben een inlogcode voor rekentuin gekregen, dit is een adaptieve rekenapp, 
waar al veel mee geoefend is! 
 
Huiswerk: 
dinsdag 26/9: Redactiesommen 3 
woensdag 27/9 goed begrepen 3 
vrijdag topo toets 1 (het leerblad krijgen de kinderen maandag mee naar huis) 
 
Groep 8 
Het was een drukke week waarin nog hard is gewerkt. Nu zijn wij helemaal klaar voor kamp, 
wij hebben er zin in!  
 
3/10 Ww spelling blad 3 
4/10 Redactiesommen 3 


