
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Wat fijn dat het nieuwe schooljaar zo goed is begonnen. Afgelopen vrijdag is het team gestart 
met een missie/visietraject o.l.v. Maartje Jongen van het bureau Ten Have en partners. Er is 
behoefte aan een duidelijker kader (“watermerk”)  waar vanuit we keuzes kunnen maken. Een 
belangrijke eerste stap is hiermee gezet. Op 30 oktober wordt deze dag vervolgd. 
Vanzelfsprekend houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Vandaag ontving u het Jaarboek en het inschrijfformulier voor de Fietstocht van 15 
september. De Oudervereniging is met enkele teamleden druk bezig met alle voorbereidingen. 
Wij kijken er naar uit!  
Donderdag ontving u per mail een uitnodiging voor de informatieavond en de ALV van 19 
september.  Wij hopen op een goede opkomst. 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een heel fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Inschrijven Fietstocht 
Deze week ontving u het inschrijfformulier voor de Fietstocht van 15 september. In de bijlage 
bij de begeleidende mail van deze Tamtam vindt u een digitale versie.  
Wij hopen op een goede opkomst en een feestelijke start van dit schooljaar. Graag ontvangen 
wij uw inschrijving uiterlijk woensdag 13 september. Bij voorbaat dank! 
 
Wasrooster 
Deze week ontvingen de ouders die zich daarvoor hadden opgegeven het Wasrooster voor dit 
schooljaar. Op vrijdagmiddag kan de was vanaf 11:45 uur worden opgehaald met het verzoek 
deze maandagochtend schoon te retourneren. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 
 

Groep 1/2A 
Fijn hoor, we zijn weer begonnen. 
Na een lange vakantie is het leuk om te zien  hoe gezellig de kinderen weer met elkaar spelen. 
Ze hebben elkaar echt gemist. 
Deze week waren er twee jarigen. Alayda én  Lily zijn 5 jaar geworden. Meisjes hartelijk 
bedankt voor de heerlijke traktatie. 
Deze week zijn wij aan een nieuw thema begonnen. “Agent en Boef”.  Bij dit thema ligt de 
nadruk op het belang van regels en afspraken. Boef haalt allerlei streken uit in de klas en het is 
duidelijk dat er regels moeten komen. De regels gelden niet alleen voor Boef, maar  de 
kinderen en de juffen moeten zich er ook aan houden :). 
Volgende week bieden we de letter “ b”. 
En…….willen jullie denken aan de gymschoenen, vanaf volgende week gaan wij weer gymmen. 
Fijn weekend! 
 
Groep 1/2B 
Wat is het toch altijd leuk de eerste schooldag: 



Het draaiorgel en al die blije koppies. Spannend is het ook, vooral wanneer je voor het eerst 
naar school gaat.  
Finn, Krisje, Fien en Ralph zijn nu ook begonnen in onze groep. Welkom in groep 1-2 B. En 
vooral heel veel plezier.  
Yves heeft al geoefend . Ook jij welkom in 1-2 B Yves en we hopen dat je het heel gezellig gaat 
vinden bij ons. 
Heeft u al de gezellige vakantiefoto’s gezien. Vol trots hebben de kinderen erover verteld. 
De eerstvolgende dinsdagen komt juf Ingeborg bij ons in de groep, ivm een reïntegratie 
programma. Dus dan hebben we gezellig twee juffen in de groep. Kunnen we dubbel zo hard 
werken :) We wensen juf Ingeborg ook veel plezier en succes in onze groep. 
We zijn gestart met het thema Agent en boef. Een leuk thema voor de start van het nieuwe 
schooljaar. 
Wilt u nog even zorgen voor de gymschoentjes?  
En zo is de eerste week voorbij gevlogen. Wij gaan er een heel gezellig jaar van maken. 
Heel fijn weekend, Saskia en Marjolein. 
 
Groep1/2C 
We zijn weer bij elkaar! Al missen we de kindjes, die naar groep 3 zijn gegaan. Ze worden nog 
dagelijks in herinnering gebracht. Bovendien staat heel groep 3 in de pauze om 10.15 door de 
ramen te gluren naar ons….. 
Welkom voor drie nieuwe kinderen: Emilie, Anne en Lewis! We gaan er een fijn jaar van 
maken! 
Haley komt de komende drie weken wennen en vanaf 2 oktober hoort ze er ook helemaal bij.  
We zijn begonnen met het thema “Agent en Boef”.  Er is dinsdag een klein ”boefje” bij ons in de 
klas geweest. Hij had rommel gemaakt en had zijn boevenmutsje per ongeluk 
achtergelaten….????? 
Het eerste verhaal uit het prentenboek hebben we al beluisterd. 
We hebben ook al een eerste letter op de lettertafel : de B.  
Er mogen spulletjes voor het thema agent en boef en voor de lettertafel worden meegebracht.  
Fijn weekend! 
 
 
Groep 3 
Na een heerlijke vakantie, zijn we begonnen! 32 toch wat verlegen koppies zaten afgelopen 
maandag in de klas, met verwachtingsvolle blikken, wachtend op wat komen ging. Ieder jaar 
toch weer een bijzonder moment.  
Deze week leerden we de letters “i” en “k” en gelijk maar het woordje “ik”. In de schrijfles 
hebben we dit woordje al leren schrijven in echte schrijfletters! 
We hebben ook al gegymd, best een heel gedoe dat aan- en uitkleden. Nog niet alle kinderen 
hebben hun gymspullen op school… Er zijn zelfs al kinderen die klagen over te kleine schoenen. 
Zou u op of in beide gymschoenen de naam willen zetten?! Dat scheelt heel veel gezoek en 
teleurstelling. 
We wennen langzaam aan alle nieuwe regeltjes en het harde werken in groep 3. 
Deze week al twee jarigen, Lars en Dante vierden hun 6de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
De week vloog voorbij, ik heb zin in de volgende! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 



 
Groep 4  
 Nieuwe tassen, etuis, melkbekers en broodtrommels, de kinderen zijn goed voorbereid op het 
nieuwe schooljaar! En onze nieuwe leerling Lucy, welkom Lucy, we hopen dat je een fijne tijd 
zal hebben op de Jacobaschool. 
De komende weken ziet u nog een nieuw gezicht, dat is juf Ingeborg, zij is op woensdag en 
vrijdag in de groep om positieve werkervaring op te doen en de kinderen te helpen. 
De eerste schooldagen waren  gezellig en ook best een beetje spannend. Niet alleen de 
kinderen moeten wennen, maar ook de juffen na 6 weken zomervakantie! 
Wat fijn om de mooie verhalen van elkaar te horen.  Sommetjes tot en met 10 en 20 zijn 
herhaald.  Met onze nieuwe spellingmethode “staal’ leerden de kinderen wat  een hakwoord is 
en zelfs een bijzonder hakwoord, vraagt u het maar eens aan uw kind.  Ook hebben we alle 
letters verdeeld in: lange klank, korte klank, tweetekenklank en medeklinker. 
De eerste zwemles al in de eerste week! Helaas kwam de bus te laat, maar de volgende keer 
gaan we echt een uur zwemmen.  
Bij binnenkomst in de klas hangt een bord waar de ouders en kinderen kunnen zien wat we die 
dag gaan leren.  Heel fijn en overzichtelijk.  Best veel nieuwe regeltjes in de nieuwe groep, maar 
we merken dat de kinderen er super veel zin in hebben net als de juffen. 
Op donderdag hebben de kinderen gym, Femke start om 8.30. Het zou fijn zijn als de kinderen 
die dag echt op tijd op school zijn, dan kan de les direct beginnen. 
Op de tentoonstellingstafel achter in de klas mogen de kinderen van thuis iets meenemen van 
de vakantie. 
 
Groep 5 
Aan alle vakantieverhalen te horen hebben de leerlingen een heerlijke vakantie gehad! Het is 
altijd  even wennen zo’n eerste schoolweek, nieuwe juf, nieuwe regels, nieuwe vakken en…. 
veel trappen! We zijn met rekenen gestart met een stukje herhaling van groep 4. Nieuw in 
groep 5 is de verwerking die in het werkboek of schrift is. Er moet goed gekeken worden waar 
wat waar moet worden opgeschreven. Het gaat gelukkig steeds beter! Deze week hebben we 
ook een start gemaakt met Staal spelling. Hakwoorden, zingwoorden, luchtwoorden, 
samenstellingen en het gebruik van hoofdletters zijn de revue gepasseerd. Ook hebben we 
inmiddels onze eerste Engelse les gehad naar aanleiding van het lied “Perfect Strangers”. De 
les is afkomstig uit de methode “Groove me” die we de komende maand uitproberen. Ook 
hebben we een geschiedenisles over de ijstijd gehad en is er volop aandacht besteed aan de 
Kanjertraining.  Kortom, een fijne start in een leuke groep! Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Het begin is er! Allemaal een plek, Iris als nieuwe leerling, veel “nieuwe” regels, stapels 
schriften en boeken maar ook weer “gewoon”aan het werk.  De kinderen hebben allemaal 
verteld over de vakantie en dat was genieten. 
We zijn gestart met een nieuwe spellingmethode, dat is wennen voor ons maar ook voor de 
kinderen. Hoewel….we praten over  het hakwoord, het zingwoord en het luchtwoord alsof we 
nooit iets anders hebben gedaan! 
Met de kinderen hebben we afgesproken dat we de komende weken nog geen huiswerk geven, 
pas na de informatieavond gaan we daar mee starten. 
Woensdag hebben we luizencontrole gehad en er zijn gelukkig geen beestjes gevonden!  



Volgende week de fietstocht, we hopen veel kinderen en ouders uit groep 6 te zien. 
Fijn weekend! 
 
Groep 7 
 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen. Op maandag begon de dag traditioneel met 
het draaiorgel op het plein.  
Na de vakantieverhalen, het uitdelen van de nieuwe boeken en schriften zijn we gestart met de 
nieuwe methode voor spelling. De kinderen leren de spelling aan de hand van pictogrammen 
waar een regel aan vast zit. Deze week hebben de kinderen bijvoorbeeld geleerd wat een 
hakwoord, luchtwoord, zingwoord, langermaakwoord en een klankgroepenwoord is.  
Het was een goede start met een fijne groep! 
Tot volgende week vrijdag bij de fietstocht! 
 
Huiswerk: 
 
Dinsdag 12/9: Redactiesommen 1 
Donderdag 15/9 Goed begrepen les 1 (begrijpend lezen) 
Vrijdag 16/9: Woordenschat thema 1 
 
Groep 8 
 
We zijn begonnen! Wat een top start, wennen aan elkaar, maar vol hard aan de slag! Dat 
gaan we volhouden… Op naar kamp, musical en alle mooie dingen die op ons pad gaan 
komen. 
Afgelopen week veel gesproken over: welke regels pakken we op? (snel stil, luisteren naar 
juf/meester) 
 
Huiswerk komende week: 
ma 11/9 begrijpend lezen D1 
di 12/9  werkwoordspelling 1 
do 14/9 redactiesommen 1 


