
Algemeen 
Voorwoord directie  
Wat gebeurt er toch veel in deze periode: na de welbevindengesprekken en rapporten hebben 
we een feestelijke decembermaand in het vooruitzicht. Namens het team bedank ik alle 
hulpouders voor de prachtig versierde school! Komende week vinden de toekomstgesprekken 
plaats in groep 8. Daarin wordt o.a. een richting voor vervolgonderwijs besproken. 
 
In deze Tamtam herhalen wij het bericht m.b.t.  de eventuele staking van dinsdag 12 december 
en vragen wij uw aandacht voor de nieuwe inrichting van de Lanckhorstlaan en het parkeren 
van (bak)fietsen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Ik wens u veel leesplezier en een heel goed weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Tweede fase zebrapad 
Onder voorbehoud wordt dit weekend het zebrapad voltooid. De komende tijd wordt de 
nieuwe situatie met de kinderen besproken tijdens de verkeerslessen. 
Zoals aangekondigd bekijken wij de komende tijd in hoeverre er aanpassingen op de stoep 
nodig zijn om een goede doorstroom te bevorderen. In deze tweede fase zouden bijvoorbeeld 
de groene hekken voor de school aangepast kunnen worden, indien nodig. Wij vragen uw 
medewerking en geduld om te zorgen voor een situatie die voor al het verkeer wenselijk is. 
Gezamenlijk kunnen we zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe inrichting. 
 
Verzoek m.b.t. parkeren (bak)fietsen 
Veel ouders en kinderen komen op de fiets naar school en dat juichen wij uiteraard toe. Het 
parkeren van (bak)fietsen op de stoep zorgt er echter voor dat veel kinderen worden 
gedwongen om (vaak tegen het verkeer in) over het fietspad te lopen. Vooral op de smalle 
stoep van Landzichtlaan naar het schoolplein zorgt dit voor onveilige situaties.  
Daarom verzoeken wij u om uw (bak)fietsen wat verderop te parkeren en het laatste stuk te 
lopen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Staking dinsdag 12 december 
Leraren uit het basisonderwijs gaan op 12 december opnieuw staken als hun eisen niet worden 
ingewilligd. Actiegroep 'PO in actie' heeft dat vorige week op vrijdag aangekondigd, mede 
namens de onderwijsbonden en schoolbesturen. De actievoerders blijven erbij dat het 
basisonderwijs er 1,4 miljard euro per jaar bij moet krijgen voor een eerlijk loon en minder 
werkdruk.  
 
Het PO-Front heeft op dinsdag 7 november een ultimatumbrief voor nieuwe acties 
overhandigd aan minister Arie Slob. 
Op woensdag 29 november vindt er een meet-up plaats tussen minister Arie Slob, leraren, 
schoolleiders en schoolbesturen uit heel Nederland. 
De organisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van minister 
Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair 
onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen.  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-front-overhandigt-ultimatum-aan-minister-slob


 
Het team van de Jacobaschool is voornemens zich aan te sluiten bij deze eventuele staking op 
dinsdag 12 december a.s. 
Wij willen  u vragen om alvast rekening te houden met het feit, dat op dinsdag 12 december a.s. 
de deuren van onze school mogelijk dicht blijven.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan contact op met Jorn, 
Marthe of Thijs. 
 
Team Jacobaschool 
 
Groep 1/2A 
Sinds maandag hebben we het kasteel van Sint in de klas. Beneden spelen de kinderen hun spel 
in de gezellige kamer van de Sint. De vide is het domein van de pieten. Zij kunnen daar heel veel 
pakjes inpakken en heerlijk lezen en schrijven.  Er zijn echt al een aantal pietjes die het leuk 
vinden om te (leren) lezen. 
Verder zijn we een mooi lied aan het leren voor als de Sint op school komt en maken we 
knutselwerkjes om het nog mooier in de klas en in de gangen te maken. 
De kinderen mogen voor de stoomboot die ze aan het knutselen zijn een leeg melkpak 
meenemen. Ook kunnen wij keukenrollen en toiletrollen weer heel goed gebruiken. 
Volgende week bieden wij de letter P aan.  
Wij wensen iedereen een fijn weekend! 
 
Groep 1/2 B 
Wat een mooi Sintkasteel in de klas,  de pieten zijn met de Sint daar  veel aan het werk! Het 
liefst spelen de kinderen er de hele dag. En wat een fantasie hebben ze. Inpakken en 
pepernoten tellen, en liedjes zingen. Het is een heerlijke tijd.  
Ook de gangen zijn weer in sintsferen. Dit keer in het teken van de Elfstedentocht. Vooral de 
koek- en zopietent is aantrekkelijk met al dat lekkers ;). De sintversier ouders worden bedankt 
voor hun fantastische hulp. 
Deze week zijn we ook met de oudste kleuters begonnen met een schrijfles. We letten speciaal 
op de pincetgreep van de oudsten. De jongste kleuters  luisteren wel naar de uitleg maar doen 
nog niet mee in het werkboek.  In de gymzaal zijn de kleine pietjes ook al flink aan het oefenen 
geweest met over de daken lopen, pakjes in de schoorsteen gooien.  
Voor iedereen een fijn weekend! 
 
Groep1/2C 
De kinderen spelen beurtelings heel fijn in de sinterklaashoek. En boven, in de huishoek, staat 
een enorme schoorsteen, waar de, aan de inpaktafel ingepakte,  pakjes in gegooid kunnen 
worden. Van zoutdeeg hebben we pepernootjes gebakken om mee te tellen, wegen en spelen. 
We zingen sinterklaasliedjes en luisteren naar leuke sintverhalen. In kleine groepjes bouwen 
de kinderen een stoomboot. Daar kunnen we uitgespoelde melkpakken en keukenrollen nog 
steeds voor  gebruiken.  
Volgende week ligt de letter P op de lettertafel…! 
 
 



Groep 3 
Wat is het toch een gezellige tijd! We genieten volop van deze feestelijke tijd! De klas komt 
steeds meer in de Sintsferen. Net als de school, die weer prachtig versierd is. 
We zijn deze week gestart met kern 4 van lezen. Het oefenen in Veilig en vlot is een belangrijk 
onderdeel van de dagelijkse leesroutine. 
Vandaag zijn de rapporten mee naar huis gegaan, ik ben trots op de kanjers van groep 3! 
Volgende week dinsdag bezoeken we het Teylersmuseum, wat fijn dat het enthousiasme om 
mee te gaan zo groot was! We zullen op dinsdag ook onze schoen zetten in de klas, ik hoop 
maar dat de rommelpieten niet langskomen… 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Dinsdag was toch wel een spannende dag. Sinterklaas in het land en dan ook nog 
wakzwemmen. Met kleren aan voelt toch wel heel gek in het water. Er was een echte duiker bij 
om alles onder water goed in de gaten te houden. Fijn dat nu alle kinderen de techniek om uit 
een wak te komen geoefend hebben. 
Met rekenen zijn we begonnen met de tafels! We hebben de tafel van 2 in ons rekenschriftje 
geschreven en op youtube staan hele leuke filmpjes om deze tafel te oefenen en dat hebben we 
natuurlijk gedaan. 
Met taal hebben de kinderen een spel gemaakt en donderdagmiddag  is dat echt  gespeeld. 
Samen met meester Frans  hebben ze hiervoor eerst kaartjes gemaakt: kaartjes  om iets uit te 
beelden, te tekenen of te beschrijven en wat ging dat al goed. Eerlijk spelen, naar elkaar 
luisteren en wachten op je beurt zijn dan ook de  kleine doelen van deze  les. 
Bij spelling zijn de zg.  “voorvoegsels” erbij gekomen, dit zijn woorden als: gemaakt, beroemd of 
verkeer. De kinderen konden ze al lezen, nu komt het schrijven erbij. 
Woensdag zal juf Jeanne-Marie in de groep zijn, ik heb dan een cursus bij passend onderwijs 
 
Groep 5 
Allereerst wil ik ook de ouders van deze week bedanken voor de fijne gesprekken.  
De Sint is weer in het land en dat zorgt veel gezelligheid in de groep! Een muziekles waarbij de 
Pietenblues is aangeleerd, Sintmemory als ontspanning tussen de lessen door, 
knutselopdrachten in het teken van Sint, het zorgt voor veel blije gezichten in de groep! 
Dinsdag was het wakzwemmen, wat fijn dat iedereen de juiste kleding mee had en dat er zo 
goed geoefend is. Voor sommige leerlingen was het best even spannend, maar top gedaan! Met 
spelling hebben we geleerd wat een bijvoeglijk naamwoord is. Dit werd best goed opgepakt. 
Met Engels hebben we een les gedaan uit de methode “Stepping up” met als afsluiting een 
woordzoeker met Engelse woorden. De kinderen hebben woorden die bij het thema school 
horen geleerd zoals classmates, playground en teacher. Met rekenen hebben we inmiddels de 
toets van blok 4 gehad. Met de Kanjertraining hebben we ons gericht op het geven van 
complimenten aan elkaar. Mooi om dit in de groep te zien.  
Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
De Sint weer in het land en de wind buiten zorgen voor wat onrust in de klas. Daar bovenop 
nog lootjes trekken….. allemaal heel spannend! 



In een gezamenlijk werkstuk hebben we een prachtige boot van Sint gemaakt, elk kind heeft 
gezorgd voor een kamer aan boord…… dat is heerlijk werken! 
Daarnaast met rekenen pittige sommen (266 :7 =), alle tafeltalenten van de kinderen werden 
aangesproken in hoe te splitsen en hoe uit te rekenen. Met spelling oefenen we verder met het 
taxiwoord en het bijvoeglijk naamwoord. 
Het proefwerk geschiedenis over de VOC leverde voor iedereen een mooie voldoende op! Het 
volgende blok heeft als thema “ de slavernij”. 
Alle ouders hebben we gesproken tijdens de welbevindengesprekken. Mochten er nog vragen 
of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd even bij ons langskomen of even mailen. Graag zelfs! 
 
Huiswerk:  
dinsdag 28 november : Interview reclame voor de geplande les over mediawijsheid. 
donderdag 30 november: werkbladen begrijpend lezen maken  
 
Groep 7 
Er is iedere dag hard gewerkt aan mediamasters. Op vrijdag hebben we in de klas de landelijke 
finale gespeeld. Maandag volgt de uitslag. Alle kinderen hebben een diploma behaald voor de 
basisvaardigheid in mediawijsheid! De rapporten zijn op vrijdag mee naar huis gegaan. De 
welbevinden gesprekken zijn inmiddels geweest en het was prettig om met elkaar in gesprek te 
zijn.  We hebben met de klas inmiddels twee methodes voor het vak Engels uitgeprobeerd en 
de klas heeft een duidelijke voorkeur aangegeven.  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 28 november: toets natuur H-1 
Woensdag 29 november: Goed begrepen les 10 
Vrijdag 1 december: redactiesommen 10 en woordenschat 6 
 
Groep 8 
Afgelopen donderdag hebben de kinderen de uitslag van de NIO mee naar huis gekregen. In de 
brief staat veel informatie over het lezen van de uitslag. Wanneer er nog vragen zijn dan 
kunnen we die bespreken tijdens de toekomstgesprekken. De rapporten zijn ook mee naar 
huis. Sommige van deze resultaten nemen we ook mee in de toekomstgesprekken. Fijn dat alles 
gelukt is met de tijden op maandag en dinsdag. Leuk om met iedereen in gesprek te gaan over 
de volgende stap van de kids. Woensdag 29 november gaan we naar het Coornhert. Hier gaan 
we fietsend naar toe. Vergeet dus niet op de fiets te komen.  
 
Huiswerk: 
Maandag 27 november: Toets geschiedenis H2 
Dinsdag 28 november: Begrijpend lezen D12 
Donderdag 30 november: Redactie 11 
Vrijdag 1 december: WW spelling opdracht 15+16 
 


