
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Na een heerlijk Texelkamp nam juf Pam donderdag afscheid van de Jacobaschool. Namens het 
hele team nogmaals dank voor de fijne samenwerking Pam, het ga je goed! 
 
Zoals enige tijd geleden per mail aangekondigd doet de Jacobaschool a.s. donderdag 5 oktober 
mee met de landelijke staking op basisscholen. We zijn daarom donderdag de hele dag 
gesloten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en danken u voor uw 
medewerking en begrip. 
 
De groepen 7 en 8 hebben maandag een sportdag met meerdere Heemsteedse basisscholen. 
Dinsdag zijn er schrijvers in de groepen in het kader van de Kinderboekenweek. Elders in deze 
Tamtam leest u hier meer over. 
 
Ik wens u veel leesplezier en een heel fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Kinderboekenweek: bericht vanuit de OV 
Dinsdag 3 oktober komen er de schrijvers Fiona Rempt, Gerard van Gemert en Martine 
Letterie op school om over hun recente boek te vertellen en daaruit voor te lezen. Uiteraard 
kunt u ook dit jaar een gesigneerd exemplaar bestellen. De oudervereniging zorgt dat er een 
stapel nieuwe boeken op school is, die de schrijver dan voor uw kind kan signeren!  
Wilt u graag dit gesigneerde boek aan uw kind geven? Geef dan voor dinsdag 3 oktober a.s in 
een gesloten envelop het gepaste bedrag mee naar school. Dan krijgt uw zoon of dochter het 
gesigneerde exemplaar gelijk mee naar huis.  
Het boek voor groep 1 en 2 kost 16 Euro,  het boek voor groep 3 t/m 5 kost 13 Euro en het 
boek voor groep 4 t/m 6 kost 15 Euro. 
 

Groep 1/2A 
Maandag gaan we gezellig naar de Olmenhorst. Trekken jullie stevige schoenen aan en  een 
regenjas als het regent? We gaan de boomgaard in. Het potje met kleine bijdrage mag nog iets 
voller dus als je maandagochtend nog een bijdrage hebt dan graag… 
Dinsdag gaan we aan de slag met de appeltjes en maken we er lekkere dingen van. 
Dinsdagochtend komt ook de schrijfster Fiona Rempt in de klas vertellen over haar boek 
Supervrienden.  Wil je dit boek ook voor thuis dan kan je uiterlijk maandag een envelop met 
€16 euro meegeven  en dan krijg je een gesigneerd exemplaar dinsdag mee naar huis. 
Fijn weekend en tot maandag! 
 
Groep1/2B 
Vrijdag hebben we het thema Agent en boef afgesloten met een leuke verkeersles op het 
schoolplein. De regels en de verkeersborden zijn aan bod gekomen tijdens het fietsen en 
oversteken. De kinderen hebben ervan genoten. Maandag beginnen we met het nieuwe 
schoolbrede thema: weer en klimaat. We gaan die dag gezellig naar de Olmenhorst gezellig 



appels plukken/rapen . Het is fijn als de kinderen dan stevige schoenen aan hebben en bij regen 
goede regenkleding.  
Dinsdagochtend komt een echte schrijfster, Fiona Rempt, in de klas een verhaal vertellen uit 
het door haar geschreven boek: Supervrienden. Dit boek kunt u nog bestellen. Geeft u dan een 
envelop mee met 16 euro? 
 
Groep1/2C 
Helemaal vergeten om Loes te noemen, die vorige week jarig was! Gefeliciteerd, Loes! Ook 
alweer 5 jaar!  
Maandag gaan we naar de Olmenhorst in het kader van de herfst. We gaan daar vast appeltjes 
plukken. De entree voor de Olmenhorst wordt door school betaald, maar wilt u aub een kleine 
bijdrage in het blauwe bakje doen (op de kast in de gang) voor de appeltjes. Dan mogen we ze 
meenemen na het plukken. Da’s wel zo leuk.  
Graag laarsjes aan maandag en een regenjas  als het weer daar om vraagt. Het tienuurtje 
zonder bakje of beker, he, daar hebt u al een mail over ontvangen. Bedankt! 
Haley is op 30 september jarig en is op maandag 2 oktober voor het eerst helemaal écht bij ons 
in de klas! Welkom, Haley! We hopen dat je het heel leuk zult hebben op de Jacobaschool! 
 
Dinsdag is het een beetje feest…… ???? en komt er ook een echte kinderboekenschrijfster bij 
ons in de klas voorlezen. 
Volgende week woensdag beginnen we dan met een nieuw project: over het weer en de herfst. 
Daarom ruimen we maandag alle spulletjes van de Boef en de Politie op.  
Tot maandag!  
 
Groep 3 
Deze week leerden we de letters  “r” , “e” en “v”! Ik ben trots op de knappe lezers in groep 3. 
Met rekenen zijn we begonnen met het zgn. splitsen, best een lastig rekendingetje. We nemen 
er onze tijd voor om het onder de knie te krijgen. 
Op dinsdag 3 oktober komt de schrijver Gerard van Gemert in de groep vertellen over zijn 
boeken en hoe hij schrijver geworden is. 
Er komen al heel wat sokken binnen voor de sokpoppen, fijn! ik wil volgende week aan de slag 
met de sokpoppen , denkt u er nog even aan! Dank! 
Volgende week  starten we met het nieuwe project “weer en klimaat”. Heeft u nog spullen thuis 
voor de kijktafel, barometers, boeken, wind- en regenmeters, alles wat wat met dit thema te 
maken heeft is welkom voor op de belangstellingstafel. 
Deze week 3 jarigen Josephine en Louise werden 6 jaar en Nina 7 jaar! Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Er is weer hard gewerkt in groep 4.  De hoofdletter I en J hebben we leren schrijven. Met 
rekenen hebben we 2 manieren aangeboden gekregen om sprongen naar b.v 27 te maken. Het 
kan in 3 sprongen van tien en dan 3 kleine stapjes TERUG. Of 2 sprongen van 10 naar de 20 en 
dan 7 kleine stapjes ERBIJ. Ook zijn we met geld betalen bezig geweest, wat kun je kopen voor 
een bedrag en wat krijg je terug? Verder is het getal 10 heel belangrijk bij sommen tot 20. Als 
we 7 + 8 gaan uitrekenen, komen er eerst 3 bij en dan nog 5.  



Het eerste spellingdictee is gemaakt van de nieuwe methode Staal en we zijn heel tevreden 
met de resultaten. 
juf Annelies van muziek heeft de kinderen een griezellied aangeleerd: het spook van 
Drakesteijn. We sluiten het thema Griezelen langzaam af en  starten met het nieuwe project 
“weer en klimaat”. Heeft u nog spullen thuis voor de kijktafel, barometers, alles wat wat met dit 
thema te maken heeft is welkom. 
Komende dinsdag komt er een schrijver in de klas, Gerard van Gemert, vertellen over zijn 
boek.  
Denkt u aan zwemkleding dinsdag? Dan gaan we weer! 
 
Groep 5 
De eerste deelsommen zitten erop! Leuk te zien hoe goed dit door de klas werd opgepakt! We 
blijven de tafels oefenen, zodat de deelsommen straks ook steeds vlotter zullen gaan.  Deze 
week ook de eerste spellingtoets met naast een dictee een onderdeel grammatica. Het 
herkennen van werkwoorden, samenstellingen en het gebruik van hoofdletters, vraagtekens 
en punten stond centraal. Nog best wel pittig, dus hier wordt de komende tijd nog extra 
aandacht aan besteed. Deze week hebben we bij natuur en geschiedenis het eerste thema 
afgerond, zodat we volgende week goed kunnen starten met het thema “weer en klimaat”.  
Met Staal- taal starten we dan ook met het toepasselijke thema “noodweer”.  
De eerste posters voor de verkiezingen van de leerlingenraad hangen inmiddels in de klas. Het 
zijn stuk voor stuk mooie posters met goede ideeën. Volgende week kunnen de andere posters 
nog op worden gehangen, de week erop zijn de verkiezingen. Volgende week dinsdag komt de 
schrijver Gerard van Gemert in de klas en hebben we ‘s middags weer zwemles. Een heel fijn 
weekend! 
 
Groep 6 
Er is van alles te doen en te beleven in groep 6. Een nieuw rekenblok, een eerste spelling en 
grammatica toets, lezen in het boek van Martine Letterie (de schrijfster die volgende week in 
de klas komt), monsters maken voor de Kinderboekenweek, eerste huiswerk op tijd maken en 
inleveren (gelukt!)en genieten van echte VOC-munten (dank opa van Daem).  
Volgende week de schrijfster in de klas en wij maken een begin met het  voeren van 5-minuten 
gesprekken met alle kinderen.  In de komende twee weken komen alle kinderen aan de beurt 
om te vertellen hoe het gaat en wat zij van het komende schooljaar verwachten. Op wat voor 
manier kunnen wij hen helpen om er een super schooljaar van te maken! 
Komende week starten wij ook met thematische werken. Het thema “weer en klimaat” staat de 
komende weken centraal! In groep 4 is dit thema ook aangeboden, nu gaan wij hier mee verder 
maar nu op niveau voor groep 6. 
Huiswerk: 
dinsdag 3 oktober:  
-redactiesommen, blad 1, met de kinderen afgesproken dat niet alleen antwoord aangestreept 
wordt, maar dat ook de som opgeschreven wordt dit je uitrekent. 
-de tafels van 2,4,6,8 en 10 oefenen, tempo! 
vrijdag 6 okt: topografie leren H. 1  (de kinderen hebben naast het werkboekje, ook een blinde 
kaart mee en een lijstje met wat ze moeten kennen). Succes met leren! 
 
 



 
Groep 7 
Er is bij rekenen hard gewerkt aan het cijferend vermenigvuldigen. Dit gaat goed en scheelt 
een heleboel tijd bij het uitrekenen! 
De kinderpostzegelactie is afgelopen woensdag gestart. Het is de bedoeling dat de spullen 
aanstaande woensdag weer mee naar school gaan. Bij mediawijsheid hebben we gesproken 
over het boefproof maken van je mobiele telefoon! Op vrijdag hebben we de eerste les 
programmeren gehad. Expeditie microbit is nu al een succes. Via het Chromebook hebben de 
kinderen hun eigen microbit geprogrammeerd. De komende vrijdagen gaan we hiermee 
verder.  
Aanstaande maandag staat de Heemstede sportdag op het programma. Via de mail heeft u alle 
informatie gekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen om 08:45 aanwezig zijn. Om 14:40 is 
de sportdag afgelopen. Denkt u aan het meegeven van een 10-uurtje, lunch en voldoende 
drinken? Fijn weekend! 
 
Huiswerk: 
dinsdag 3 oktober: redactiesommen 4 
woensdag 4 oktober: inleveren kinderpostzegels en goed begrepen 4 
vrijdag 6 oktober: woordenschat thema 3  
 
Groep 8 
Wat hebben we genoten van jullie op Texel! De hondsdolle vossen, de fietstochten, het keten, 
het slapen, het eten, het wadlopen, de voetbalwedstrijden, het tafelvoetballen, de 
feestavonden, de bonte avond en…...De leuke foto’s…. 
Daarnaast hebben we een bijzonder afscheid gehad van juf Pam afgelopen donderdag. Dank 
juf voor alles! 
Maandag: Sportdag Groenendaal: 8.55 uur start. Inloop tussen 8.30-8.45 verzamelen bij 
Alliance 
 
Huiswerk: 
Maandag: begrijpend lezen D4 
Dinsdag: Spelling 3 



Donderdag: Redactiesommen 3 

 
 
 


