
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Na een mooie openingsviering vanmorgen kijken wij uit naar een mooie Fietstocht als opening 
van het schooljaar, met dank aan Team en Oudervereniging voor de voorbereidingen. Alle 
hulpouders bedank ik ook alvast voor de ondersteuning. 
 
Aanstaande maandag 18 september  is er een margedag en zijn de kinderen van de groepen 1 
t/m 4 vrij. Op dinsdagavond zijn er in alle groepen informatieavonden met aansluitend de ALV. 
U ontving hiervoor een uitnodiging per mail. Wij hopen uiteraard op een goede opkomst. 
 
In deze Tamtam leest u o.a. alvast meer over de “griezelige” Kinderboekenweek die begin 
oktober van start gaat. Voor nu wens ik u een fijn weekend! 
 
Wietse Algera 

 
Vooraankondiging: Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek komt er weer aan! Vanaf 4 oktober start de Kinderboekenweek, dit 
keer met het thema “Griezelen”. 
 
Voorlezen 
Op dinsdag 3 oktober komen de kinderboekenschrijvers Fiona Rempt (groep 1-2), Gerard van 
Gemert (groep 3-4-5) en Martine Letterie (groep 6-7-8) in de groepen voorlezen. Uiteraard is 
het dit jaar ook weer mogelijk om een gesigneerd boek te kopen voor de kinderen. Op 22 
september ontvangen jullie de lijst met boeken en het formulier voor het kopen van een 
gesigneerd exemplaar.  
 
Start verkoop 
Op woensdag 4 oktober, woensdag 11 oktober en vrijdag 13 oktober zal de OV met een 
boekenkraam op school staan. Boekhandel Blokker heeft een leuke lijst samengesteld. Betaling 
gaat per PIN en de boeken worden direct meegegeven.  
 
Staking 5 oktober 2017 
Wellicht heeft u er de laatste tijd al iets over gehoord of gelezen: leerkrachten van 
basisscholen maken zich (na de prikactie van 27 juni) nog steeds zorgen over de toekomst van 
het onderwijs. De vakbonden hebben daarom alle leerkrachten in het primair onderwijs 
opgeroepen om op donderdag 5 oktober a.s. een hele dag te staken. 
 
Ook de Jacobaschool doet mee aan deze staking en is op 5 oktober gesloten, gesteund door 
onze stichting Jong Leren. Graag vragen wij uw aandacht voor de vrijdag per mail verzonden 
brief waarin wij vragen om uw steun voor deze staking. 
 

Groep 1/2A 
Alle verjaardagsmutsen zijn al klaar en aan de verjaardagskalender wordt nog hard gewerkt. 
Daarna kunnen de verjaardagen van de kinderen uit groep 1a weer gevierd worden:) 
Er zijn al boeven en agenten geknipt, gevouwen, geplakt en getekend. We kennen de regels bij 
het materialen pakken, knippen, plakken en weer opruimen. 
Woensdagmorgen zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Er zijn er geen 
gevonden. 



Volgende week maandag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. Dus tot dinsdag allemaal! 
 
Groep1/2B 
De klas ziet er erg gezellig uit met de ballonnen en de kinderen die eraan hangen, een mooie 
verjaardagskalender is het geworden. 
Maar ook de kijktafel ligt vol met spullen van ons nieuwe thema, agent en boef! Wat fijn dat 
zoveel kinderen iets van huis meenemen, nogmaals dank. 
En agenten, en boefjes zijn er zeker in onze klas. Er is een stevige gevangenis gemaakt in de 
bouwhoek. En mooie vouwwerkjes van boefjes. En in de gymzaal komt het thema volop aan 
bod. Vraag maar eens aan onze “boefjes” in de klas. 
A.s maandag zijn de kinderen vrij, denkt u daar aan? 
Dan alvast een fijn weekend. 
 
Groep1/2C 
Onze “verjaardagswagonnetjes” hangen allemaal hoog, boven het prikbord, in de klas! 
Aanstaande vrijdag mag die van Olivier naar beneden, want hij viert dan zijn verjaardag! Hiep, 
hoera voor Olivier! 
Dinsdag was juf Nathalie een paar uurtjes bij ons in de klas.  Dat was heel gezellig! We hopen 
dat ze gauw beter wordt en dan elke donderdag en vrijdag bij ons in de groep zal zijn.  
De verhalen van “Agent en Boef” vallen erg in de smaak. Het zijn prachtige prentenboeken, met 
mooie illustraties. Er bestaat een hele serie van.  
We spelen Agent en Boef met de nieuwe kleding,  die we voor de klas hebben gekregen. 
We tekenen of schilderen een boef en we vouwen een agent. 
 Het thema slaat aan! 
(Boef komt bijna dagelijks in onze klas, maar dan alleen ná school, als juf er nog alleen is. Hij 
speelt met onze spullen en heeft van ons inmiddels geleerd dat hij zijn speelgoed ook moet 
opruimen. Zo leren wij óók de regels….!) 
Denkt  u nog aan maandag: Groep 1 t/m 4 zijn dan een dagje vrij. 
Tot dinsdag!  
 
Groep 3 
Wat fijn dat er zoveel ouders waren op onze wekelijkse inloop op vrijdagochtend, zo blijft u op 
de hoogte van wat uw kind allemaal leert in groep 3! Het is dan ook de bedoeling om samen 
met uw kind het gemaakte werk te bekijken.  
Deze week hebben we alweer 2 letters geleerd, de letter “m” en “s”. Het is heerlijk om te zien 
hoe verwonderd kinderen zijn als ze “ineens” nieuwe woordjes kunnen maken en lezen. We zijn 
ook begonnen met de software van veilig Leren lezen. Hiervoor werken we op de 
chromebooks. Gelukkig heeft groep 7 ons geholpen met inloggen. Nu kunnen we dat zelf! 
Kern Start is afgesloten komende maandag beginnen we met kern 1 van veilig leren lezen. 
Komende maandag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij!Dinsdagavond is de 
informatieavond ik hoop jullie allemaal te zien. 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
 
 
 



Groep 4  
Maandag start gezellig met een inloop, leuk voor de kinderen om aan de ouders de nieuwe 
schriftjes te laten zien.  Fijn dat iedereen ‘s morgens op tijd komt in de klas, we willen  dan ook 
graag op tijd beginnen! Denkt u aan gym op donderdag, de les start dan om half 9 en als de 
kinderen dan 5 minuten eerder zijn hebben ze tijd om zich om te kleden. 
Met spelling is een nieuwe regel aangeboden: het zingwoord: net als ding-dong. Ook hebben 
we woordjes met de “ei” via een rap aangeleerd: er staat een geit in de wei….. 
Met rekenen hangen de kinderen getallen op de lijn tot 100, ook hebben de kinderen in een 
lange rij op huisnummer gestaan. Maar liefst 3 kinderen wonen op nummer 1! 
Ook zijn we de klokken aan het herhalen: hele/halve uren en kwartieren. We tekenen de tijden 
in de klok en kijken hoe laat het een half uur of uur verder is. Best pittig, maar leuk om ook 
thuis even te oefenen. 
Een heel klein beetje zijn we al gestart met het thema Griezelen van de kinderboekenweek, het 
boek de Griezels van Roald Dahl wordt voorgelezen en we hebben erg gelachen met het 
tekenen van onze “monsters”. Iedereen mocht  een verschillend onderdeel tekenen: 
hoofd-lijf-benen, en je mocht het niet van elkaar zien! De resultaten zijn te bewonderen in de 
klas. 
Volgende week mogen de kinderen voor de tentoonstellingstafel een voorwerp/boek 
meenemen waar ze van griezelen, spannend! 
Denkt u eraan dat de kinderen van  de groep 1 t/m 4 as.maandag vrij zijn? Dinsdag hebben we 
weer zwemmen!! Graag de zwemkleren in een aparte tas. 
 
Groep 5 
We hebben vrijdag een gezellige openingsviering gehad, waarbij Livia namens groep 5 het 
woord heeft gedaan. De kinderen hebben allemaal een bij getekend op het puzzelstuk van onze 
groep. Iedereen hoort erbij en er zitten allemaal bezige bijtjes in de klas. En dat deze bezige 
bijtjes zich goed kunnen focussen op hun eigen werk bleek uit de kernoefening “motor en 
benzinepomp” van de Kanjertraining. Knap te zien hoe de kinderen geen benzine gaven aan 
een vervelend motortje. Ook zijn we verder gegaan met het verhaal van Max en de zwerver. 
Leuk zoveel enthousiaste ouders bij de inloopochtend te zien en fijn dat er zoveel hulp was bij 
de luizencontrole. En het was helemaal fijn dat er geen luizen waren! Met rekenen zijn we druk 
bezig geweest met het herhalen van de tafels, zowel in het rekenboek als op de chromebooks. 
Bij veel kinderen zijn de tafels helaas weer wat weggezakt. Het zou mooi zijn als er thuis ook 
wat aandacht aan kan worden besteed.  Met spelling zijn er deze week o.a. plank-woorden, 
eer/oor/eur-woorden en aai/ooi/oei-woorden bijgekomen. Er wordt al hard gewerkt in de 
groep! Een compliment voor alle kinderen!  
Volgende week maandagmiddag staat juf Corrie voor de groep, is er op dinsdagmiddag weer 
schoolzwemmen en hoop ik jullie allemaal ‘s avonds op de informatieavond te zien. Graag tot 
dan en wellicht tot straks bij de fietstocht! 
Fijn weekend! 
 
Groep 6 
Het is volop Amsterdam in de klas. Tijdens Geschiedenis en Taal is het onderwerp Amsterdam. 
Het gaat over de groei van de stad, hoe mensen nu wonen, wat de taal van Amsterdam is, wat 
een portiek, galerij, groenvoorziening en leegstand is! Daarnaast maken we met 
handvaardigheid maken wij onze eigen gracht!  



Met rekenen herhalen we de stof uit groep 5, met spelling oefenden we met o.a. de 
plankwoorden. Het is opvallend hoe de kinderen nieuwe omschrijvingen van 
spellingcategorieën snel oppakken en er over praten alsof ze dit altijd gedaan hebben. Knap!  
Komende week op dinsdag informatieavond en we hopen veel ouders dan in de klas te zien. 
Hoewel de kinderen al popelen wachten we nog even met het geven van huiswerk tot na deze 
avond zodat wij eerst even kunnen uitleggen wat wij van de kinderen (en ouders) verwachten. 
Fijn (fietstocht) weekend! 
 
Groep 7 
Op vrijdag is de openingsviering in de gymzaal geweest. Het thema was “ieder kind is uniek en 
samen zijn wij een meesterwerk”.  Alle groepen hebben een puzzelstuk vormgegeven, waarop 
iedere leerling een eigen plekje heeft versierd. De verschillende puzzelstukken vormden 
samen een geheel. Het resultaat hangt beneden in de hal! Tijdens de geschiedenislessen 
behandelen we het onderwerp Egypte. In de laatste les kwamen de mummies aan bod en we 
kwamen erachter dat het mummificeren niet zo’n fris klusje was… 
  Aanstaande dinsdag is de informatieavond van groep 7. Tot vanavond bij de fietstocht! 
 
Huiswerk: 
dinsdag 19/9: Redactiesommen 2 
donderdag 21/9: Woordenschat 2 
vrijdag 22/9: Goed begrepen les 2 
 
 
Groep 8 
Wat een energie gaat er door de groep. Mooi om te zien! Het werkritme is nog niet helemaal 
gevonden, maar het gaat steeds beter. Met aardrijkskunde hebben we ons verder verdiept in 
het ontstaan en de werking van vulkanen. De kinderen hebben zelf een vulkaan gemaakt die 
vrijdag tot een uitbarsting is gekomen :-). Prachtig! Komende week besteden we aandacht 
aan Prinsjesdag. Een aantal kinderen en ouders hebben we inmiddels gesproken. Heel fijn 
om met iedereen zo kennis te maken. We verheugen ons op het volgende deel aanstaande 
maandag.  
 
Denken jullie aan het doorgeven van bijzonderheden over je kind voor Texel (medicijnen, 
eten, etc.) 
 
Huiswerk komende week 
ma 18/9 begrijpend lezen 
dinsdag 19/9 werkwoordspelling blad 2 
woensdag 20/9 Topotoets hoofdstuk 1 
donderdag 21/9 redactiesommen 2 


