
TAMTAM 02-09-2016 
 
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Wat fijn om iedereen na een heerlijke zomervakantie weer terug te zien op school. In deze 
Tamtam leest u in het groepennieuws hoe de eerste schoolweek is verlopen. 
 
Vandaag ontvingen alle oudste kinderen van het gezin het Jaarboek 20162017 op papier. Ik 
verzoek u om dit Jaarboek goed te bewaren en de data van de Schoolkalender in uw 
agenda te noteren. Als data door onvoorziene omstandigheden alsnog gewijzigd moeten 
worden, breng ik u daar tijdig van op de hoogte. 
 
Leuk persoonlijk nieuws is dat Irina en ik op vrijdag 16 september trouwen! We werken 
allebei op een basisschool en hebben ervoor gekozen om deze dag niet op onze scholen 
met de kinderen te vieren. 's Avonds komen de collega's van beide scholen op het feest. Wij 
kijken uit naar een mooie dag! 
 
Ik wens u een fijn weekend en een heel goed schooljaar toe! 
 
Wietse Algera 
  
 
Foutje in Jaarboek 
Tot onze spijt is er in het Jaarboek een foutje geslopen, waarvoor excuus. Het gaat om de 
klassenouders van de groepen 3 en 4. De juiste namen zijn: 
 
Groep 3 
Marjolein van Waes  Bot (moeder van Carmen) 
Linda Vrolijk  Brandel (moeder van Rembrandt) 
 
Groep 4 
Claire van der Meer (moeder van Suus) 
Vanessa van Wijk (moeder van Dirk) 
 

Fietstocht 

Reminder! Jacobafietstocht vrijdag 9 september van 17.00-20.00 uur 

Pomp je banden op en smeer je ketting want volgende week vrijdag gaan we weer op 

Fietstocht! Een jaarlijkse traditie die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd. 



Het inschrijfformulier dat je vandaag is meegegeven graag vóór komende woensdag 7 

september inleveren bij de leerkracht van het oudste kind. 

De deelnemer met de beste slagzin wint de officiële Fietstochtbeker! 

 
Groep 1/2A 
Na een heerlijke vakantie zijn we maandag weer begonnen. 
Een fijn begin van het schooljaar met een kopje koffie, vakantieverhalen en muziek van het 
draaiorgel. 
We beginnen dit jaar met 19 kleuters. Drie kleuters zijn voor het eerst bij ons in de groep.Wij 
wensen Lily, Alayda en Berend heel veel plezier in groep 1a. 
Govert, Meghan en Dante zijn in de vakantie 5 jaar geworden en zij hebben hun verjaardag 
deze week nog gezellig met ons gevierd. Nog bedankt voor de heerlijke traktaties! 
Vanaf volgende week werken wij weer met een thema: het mooiste visje van de zee. 
Maandagavond vindt de informatie avond plaats. Voor de kleutergroepen begint deze avond 
om 19.45 uur en eindigt om 20.45 uur. Wij zullen u dan informeren over het komend 
schooljaar. 
Een fijn weekend! 
 
Groep1/2B 
En dan is het na 6 heerlijke vakantieweken weer maandagochtend. Een nieuwe start, 
ingeluid door het draaiorgel. Ieder jaar weer een terugkerend “feestje”. 
Om half 9 komen de blije gezichtjes de klas in. Het allerleukste moment :). Er was 1 nieuw 
gezichtje bij; die van Faas. Faas zit nu ook bij ons in de groep: welkom hoor Faas en veel 
plezier in groep 1B! 
We zijn gestart in de kring. De kinderen hebben verteld over hun vakantie aan de hand van 
een meegebrachte foto. Deze hangen in de klas. Leuk om eens even met uw kind naar te 
kijken. 
U zult allemaal gezien hebben dat de klas anders is ingedeeld. We hebben een vaste kring in 
de klas. Daar hebben de kinderen hun eigen, vaste plekje. Aan de andere tafels wordt 
geknutseld, gespeeld, gewerkt……. Eten doen we ook in de kring. 
Maandagmiddag om half 3 hebben we de opening van het nieuwe schoolplein gehad. Wat 
een gezellig en mooi schoolplein is het geworden. De kinderen hebben er al naar hartelust 
gespeeld en geklauterd.  
Deze week al meteen een jarig jobje: Lars werd woensdag 5 jaar. Nogmaals gefeliciteerd 
hoor Lars en dank voor de lekkere traktatie! 
Volgende week starten we met het thema: Het mooiste visje van de zee. Dit n.a.v. het 
bekende prentenboek. Misschien hebt u het thuis liggen en mogen we het een paar weekjes 
lenen? 
Maandagavond vindt de informatie avond plaats. Voor de kleutergroepen begint deze avond 
om 19.45 uur en eindigt om 20.45 uur. Wij zullen u dan informeren over het komend 
schooljaar. 
Fijn weekend! 
 



Groep1/2C 
Onder de vrolijke tonen van het draaiorgel zijn we gestart met het nieuwe schooljaar!! 
Wat fijn om elkaar weer te zien!! 
Welkom Loes, Aukje en Olivier!! We hopen dat jullie een fijne tijd hebben op de 
Jacobaschool! 
 
De klas is een beetje anders ingericht. We hebben geen “eigen” stoeltjes meer, we zitten bij 
elkaar in de kring en werken aan de tafels. We eten ook in de kring. Het is even wennen, maar 
ook heel fijn zo in de klas. 
 
We hebben getekend over de vakantie, al heel veel leuke rekenspelletjes gedaan en een 
fruitliedje geleerd. 
Maandag is het nieuwe schoolplein feestelijk geopend. Aukje mocht, als jongste van de hele 
school, samen met Nout, die de oudste is, het vlaggetjeslint doorknippen!! We hebben 
vooraf geoefend in de kring. Aukje deed het heel goed! 
Maandag starten we met een nieuw project. Dit n.a.v. het prentenboek; het mooiste visje van 
de zee. Heeft u dit boek toevallig thuis liggen? Graag zouden we dit van u de komende tijd 
willen lenen. 
 
Groep 3 
De kop is er af!!! We zijn weer begonnen. 30 kinderen kwamen vol verwachting maandag 
onder de klanken van het draaiorgel groep 3 binnengelopen. Na de vakantieverhalen en 
voorzichtig “snuffelen” aan elkaar zijn we lekker begonnen. Wat is er een hoop te onthouden 
in groep 3. Waar je jas moet hangen, welke beker in het krat moet, enz, enz. Gelukkig hoeven 
we niet in één keer alles te onthouden. 
Na een feestelijke opening van het schoolplein hebben we heerlijk gespeeld op het nieuwe 
plein. Vooral het voetballen op het kunstgrasveld is “vet cool”. 
Een verzoek mijnerzijds, er zijn nog veel bakjes bekers, enz. zonder naam, zou u deze zsm 
willen voorzien van naam?! Dit voorkomt veel gezoek en teleurstelling. 
Maandag hebben de kinderen gym, nog niet alle kinderen hebben hun gymschoenen en 
gymkleren bij zich. Zorgt u ervoor dat dit maandag in orde is? Dank. 
Maandag as. is de informatieavond, er zijn 2 rondes, é’n om 19.00 uur en é’n om 20.00uur. Ik 
hoop velen te zien. 
Vrijdag is de jaarlijkse fietstocht, ook daar hoop ik velen te zien! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Op het nieuwe schoolplein met kriebels in je buik, dat hadden we allemaal. Na zes weken 
heerlijk vrij  voor het eerst naar je nieuwe lokaal en je nieuwe juffen . Gezellig in de kring en 
vakantie verhalen  vertellen! . Maandag om half 11 gymnastiek, voor de kinderen niet meer 
samen met de klas, maar  de meisjes  samen met de meisjes van groep 5. Daarna de jongens 
met de jongens van groep 5, dat is even wennen. 
Veel nieuwe regeltjes en weetjes voor de groep, daarom zijn we de deze week rustig gestart. 
Graag zien we u op de informatie avond van a.s maandag 5 september. Daar zullen we u ook 
veel uitleggen en laten zien. 



A.s dinsdagmiddag hebben we voor het eerst schoolzwemmen. Wilt u uw kind een plastic tas 
meegeven met badkleding en een handdoek. Voor de meisjes met lang haar een elastiekje. 
Om de week zwemmen we samen met groep 5. 
 
Groep 5 
De eerste schoolweek zit er alweer op! De week is voorbij gevlogen! Wat een warm welkom 
en wat een gezellige klas! We zijn deze week rustig gestart, maar hebben natuurlijk wel 
leuke kennismakingsspelletjes gedaan. Met rekenen en spelling zijn we gestart met het 
herhalen van de stof van groep 4. Volgende week gaan we de nieuwe taalmethode “Staal” 
verkennen. Met aardrijkskunde hebben we naar plattegronden gekeken. En wat is er dan 
leuker dan naar de plattegrond van een Aquapark te kijken? Donderdagochtend is de 
inloopochtend. Ik hoop u maandagavond op de informatieavond te zien zodat ik u verder kan 
informeren. 
Een heel goed weekend! 
 
Groep 6 
Voor ons bekende gezichten aan het begin van groep 6. Het is heerlijk iedereen uitgerust en 
gezond weer te zien. We hebben er zin in en zijn alweer vlot en enthousiast gestart. Even 
wennen maar ook weer zo gewend! Het nieuwe schoolplein is heerlijk en de klas (met trap) 
ook al van “ons”.  A.s. maandag 5 september gaan we bij de informatieavond verder in op de 
bijzonderheden in groep 6! 
Belangrijk deze week…. de agenda. O wat is dat geweldig en we hebben een eerste 
huiswerkopdracht genoteerd….spannend (nu nog wel!). Het hoe en wat van huiswerk komt 
bij de informatieavond ook aan de orde. 
 
Huiswerk: 
dinsdag 5 september: Spellingblad 
donderdag 7 september: Rekenblad 
 
Groep 7 
Na een heerlijke vakantie is groep 7 vol positieve energie aan het nieuwe schooljaar 
begonnen! Op maandag is het nieuwe schoolpein feestelijk geopend. De kinderen hebben 
natuurlijk verteld over de vakantie en maken op de chromebooks een vakantieverslag. Bij 
taal werken we uit de de leuke, nieuwe methode Staal. Aanstaande maandag is de 
informatieavond van groep 7. Tijdens deze avond vertellen we wat er in groep 7 allemaal 
gebeurt. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 6 september: redactiesommen 1 
Donderdag 7 september: woordenschat les 1 
Vrijdag 8 september: goed begrepen (begrijpend lezen) les 1 
 
Fijn weekend! 
 
 
  



Groep 8 
Wat een mooie startweek in groep 8. Een erg leuke, energieke groep weer ! Nog wel beetje 
wennen aan elkaar en aan groep 8 zijn:-). We zijn gestart met het project Texel. Op 
woensdag en vrijdag starten we meteen om half 9 met een rondje hardlopen. Komende week 
is maandag de informatieavond. Hierbij hebben we het over hoe we werken met groep 8 en 
over het traject van advisering. Ervaring leert dat het handig is deze voorlichting niet te 
missen. Met huiswerk starten we na Texel. Volgende week donderdag is Pam afwezig in 
verband met een training. Ze wordt vervangen door juf Sigrid. Graag tot maandagavond! 


