
Algemeen 
Na een zeer sfeervol kerstspel op woensdagochtend met kinderen en het team hebben de 
kinderen ‘s avonds genoten van een heerlijk kerstdiner.  
 
Ook de samenzang op het plein was zoals ieder jaar zeer sfeervol, mede dankzij u! Wij 
bedanken de OV, de klassenouders en alle hulpouders voor de perfecte organisatie en 
ondersteuning. 
 
Traditiegetrouw starten wij het nieuwe jaar met de gezonde maand. Wij verzoeken u om in 
januari alleen gezonde voeding mee te geven aan uw kinderen. Dit houdt in dat de kinderen 
alleen brood en fruit meenemen naar school. In alle groepen besteden we hier de komende 
maand aandacht aan. 
 
In deze laatste Tamtam van 2017 sluit het team niet af met het gebruikelijke groepsnieuws, 
maar met deze kerstwens van het team: 
 

Wij wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een hele fijne 
kerstvakantie en een goed en gezond 2018! 

 
Jacoba-dictee voor de groepen 7 en 8  
Zoals aangekondigd in de Jaarkalender nodigen wij de kinderen van de groepen 7 en 8 
graag uit voor het jaarlijkse Jacoba-dictee op dinsdag 16 januari van 19:00-21:00 uur (in 
de lokalen van de groepen 7 en 8). De ouders van deze groepen ontvingen eerder deze 
week een uitnodiging per mail. 
 
Het dictee is voor de leerlingen uit groep 7 en 8, maar ook voor hun ouders, broers, zussen, 
opa’s en oma’s. Meester Jan schrijft het dictee en leest hem voor. In de nakijk-pauze is er 
traditiegetrouw een Bingo voor de kinderen. Vanaf 18:45 uur gaan de deuren open, zodat 
we op tijd kunnen starten.  
 
Na de kerstvakantie ontvangen de kinderen de inschrijfformulieren van de 
groepsleerkrachten. Graag tot de 16e, wij kijken ernaar uit! 
 

Reïntegratie juf Nathalie in groep 1/2 C  
Wij zijn blij dat juf Nathalie na de kerstvakantie volledig terugkeert in groep 1/2 C. Zij is vanaf 
dat moment de groepsleerkracht op de donderdagen en vrijdagochtenden. Welkom terug 
Nathalie! 
Juf Ingeborg stond sinds de herfstvakantie naast Corrie in de groep. Ingeborg start in januari 
op de Nicolaasschool in Zandvoort als leerkracht in een instroomgroep. Ik bedank haar voor 
alle goede zorgen en de fijne samenwerking. 
 
Wij zien u graag terug op de Jacobaschool op maandag 8 januari. 
 
Het team van de Jacobaschool 


