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Algemeen 
 
De Kinderboekenweek komt er weer aan! 

Over twee weken is het weer zover: de Kinderboekenweek gaat van start! Het thema van de 
Kinderboekenweek is dit jaar ‘Voor altijd jong’.  
Op dinsdag 4 oktober komen de kinderboekschrijvers Simon van der Geest (groep 6,7,8), 
Marly van Otterloo (groep 3,4,5) en Harmen van Straaten (groep 1,2) in de groepen een 
mooie voorstelling geven. Het is dan ook weer mogelijk om een gesigneerd boek te kopen 
voor uw kind(eren). 
Daarnaast staat er op een aantal momenten gedurende de Kinderboekenweek een 
boekenkraam op het plein waar je kinderboeken kunt kopen, deze zijn speciaal voor ons 
geselecteerd door boekhandel Blokker. Kortom, een mooie gelegenheid om de boekenkast 
weer aan te vullen met leuke kinderboeken! 

Maandag 26 september krijgen de oudste kinderen een brief mee naar huis met de nodige 
informatie over deze activiteiten. 
 
Voorwoord directie 
 
Afgelopen vrijdag zijn Irina en ik getrouwd, het was een prachtige dag! Ik bedank iedereen 
voor de felicitaties en leuke reacties van de afgelopen week. Op veler verzoek deel ik 
onderstaande foto van een van de vele mooie mooie momenten van die dag. 
 

 
 



Binnenkort start de Kinderboekenweek met drie schrijvers op school (4 oktober) en de 
voorleeswedstrijd (6 oktober). Ons schoolbrede thema “Jong zijn in de tijd van…” sluit hier 
perfect bij aan. Overige belangrijke data voor de komende periode zijn: 
 
26 september Heemsteedse sportdag voor de groepen 7 en 8 
29 september Schoolreis voor de groepen 1/2 
4 oktober Informatieavond Kanjertraining (vanaf 20:00 uur, uitnodiging volgt) 
10 oktober Start schoolbrede thema “Jong zijn in de tijd van..” 
17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 
 
Veel leesplezier en een fijn weekend gewenst! 
 
Wietse Algera 
 
Groep 1/2A 
 
Maandagochtend zijn we de week begonnen met een toast! De klassenouders hadden voor 
Wietse een fles (kinder)bubbels geregeld. We hebben met Wietse en de kinderen samen op 
zijn kantoor geproost op een liefdevol huwelijk. Namens Wietse dank hiervoor. 

 
Dinsdag was het eerste Jacobatheater van het jaar. We hebben het liedje van de mooiste 
vis gezongen. Een groepje zong over de mooiste vis, een ander groepje zong over de kleine 
vis en met z’n allen zongen we Regenboog, de mooiste vis toe. Wat waren de kinderen 
knap. 
 



Liedje mooiste vis van de zee 
 
ik ben zo mooi, ik ben zo mooi 
de mooiste van de zee 
ik ben zo goed, ik ben zo goed 
je hebt echt geen idee 
 
mag ik zo’n stuk, mag ik zo’n stuk 
mag ik zo’n stuk, van jou 
geen denken aan geen denken aan  
doe nu toch niet zo flauw. 

 
 
ze zijn van mij, ze zijn van mij 
echt helemaal van mij. 
ze blijven af, ze blijven af 
je hoort toch wat ik zei 
 
maar regenboog, maar regenboog 
het kan gewoon niet zijn 
dat kleine stuk is nu van mij 
dat maakt ons samen blij. 

 
Dinsdag kwam juf Carlijn ook voor het eerst in de klas. Ze komt iedere dinsdag stage lopen 
en soms de hele week. Welkom Carlijn, we hopen dat je een fijne tijd hebt bij ons. 
Volgende week bieden wij de letter í aan. Wie neemt er iets mee voor op de lettertafel? 
Dinsdag is de informatiebrief van het schoolreisje voor groep 1-2 A,B en C verstuurd. Willen 
jullie denken aan het inleveren van de bijdrage van 17,50 euro? 
Fijn weekend! 
 
Groep1/2B 
 
We zijn weer fris aan de nieuwe week begonnen. Dinsdag hadden we ons eerste 
Jacobatheater van dit schooljaar. De kinderen vonden het geweldig om naar te kijken. 
We hebben vanaf deze week op dinsdag een stagiaire in de klas: Milliecent. Zij komt 
voortaan iedere dinsdag en een paar keer een hele week bij ons. Welkom Milliecent en we 
wensen je heel veel plezier in onze groep. 
De staart van de grote vis is klaar. De middelsten zijn ermee begonnen. Wat leren ze dan 
veel: begrippen: groot-groter-grootst, aanduwen; samenwerken etc. Volgende week gaan de 
oudsten verder, maar we hebben nog wel extra doppen nodig……... 
We hebben voor juf Nathalie een mooi werkstuk gemaakt van pleisters. Vraag maar aan uw 
kind. Ze vond het superleuk. 
Verschillende kinderen hebben voor het 10-uurtje en de lunch maar 1 beker bij zich en 
moeten dan tot de helft drinken. Wilt u de kinderen voor allebei apart een beker drinken 
meegeven? Dit is toch het handigst. Alvast bedankt! 
We bieden volgende week weer een nieuwe letter aan: i. De kinderen mogen vast zoeken 
naar iets met de i voor in de letterkoffer. 
Donderdag gaan we naar Sprookjeswonderland. Hier heeft u al informatie over ontvangen. 
Ik, Marjolein, ga gezellig mee met de kinderen. Denkt u nog even aan de bijdrage?! 
Heel fijn weekend. 
 
Groep1/2C 
Wat werken de kinderen toch hard. We zijn volop bezig met zingen, tekenen, knutselen over 
het thema. Maar  er was afgelopen tijd ook feest in de klas. Vorige week vrijdag trakteerde 
Olivier. Hij werd zaterdag 4 jaar, gefeliciteerd! En Loes is zondag vier geworden en ze 
trakteerde ons maandag op lekkere “minions-cakejes”. 



Dinsdag was het eerste Jacoba theater, spannend hoor! Maar de kinderen zongen .prachtig 
het liedje van de 4 kleine visjes. Loes. Aukje, Julia en Floris beeldden met hun zelfgemaakte 
vissen het liedje uit. En een applaus dat ze kregen!! 
Volgende week dinsdag gaan we de lettertafel maken van de letter i. De i mag een 
beginklank zijn, maar ook een middenklank: “ik, pim, sik …. laat je fantasie er maar op los! 
Donderdag is het schoolreisje naar Sprookjeswonderland. U hebt hier dinsdag een speciaal 
bericht over gehad. Denkt u nog aan de bijdrage? Graag in een enveloppe met naam.  
Tot maandag!! 
 
Groep 3 
Wat een gezellige week hebben we gehad. fijn om er weer te zijn na drie dagen kamp. We 
hebben kern 1 van Veilig Leren Lezen afgerond. De welverdiende diploma’s zijn mee naar 
huis! Op grond van het aantal gelezen woorden worden de kinderen in groepjes ingedeeld. 
Kern 2 gaat over het menselijk lichaam, als u thuis nog leuke, mooie boeken of anderszins 
hebt dan mogen de kinderen dat meenemen voor de belangstellingstafel. 
Afgelopen dinsdag was het Jacobatheater, we hebben genoten van het optreden van Saar 
en Jasmijn! 
Er zijn nog een heleboel bakjes en bekers, enz zonder naam. Ik wil u met klem verzoeken 
hier de naam van uw kind op te zetten! 
Deze week vierde we de verjaardag van Boele  hij werd 7 jaar. Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
We hebben een klas met harde werkers en daar zijn we erg blij mee! Wat doen de kinderen 
goed hun best! De nieuwe methode van taal: Staal, is best pittig maar erg leuk en 
afwisselend. 
Voor de eerste keer Jacoba theater dinsdagmorgen en wat werd er door de dames mooi 
gedanst! Zijn er kinderen die een instrument bespelen laat het ons weten, altijd prachtig om 
je talent te laten horen en zien. 
Woensdag de eerste muzieklesvan juf Annelies. De komende weken mogen de kinderen 
daarom direct naar de gymzaal om half 9. 
Al een aantal kinderen hebben voor de groep voorgelezen en dat is best spannend, van 
Harry Potter tot de Boomhut, nog een week te gaan, dan wordt de voorleeskampioen van de 
groep gekozen, spannend! 
Met spelling zijn we o.a.bezig met woordjes met de f of de v vooraan (fiets/vis). Moeilijk om 
te horen, misschien leuk om met uw kind deze woordjes te zoeken in een leesboek, want de 
meeste kinderen schrijven bij alle woordjes een f vooraan. 
Bij rekenen herhalen we de overstap over het tiental: 8+5 wordt eerst aangevuld tot 10, dus 
eerst 2 erbij en dan 3. 
 
 
  



Groep 5 
Ook in groep 5 wordt er hard gewerkt! Met rekenen zijn we begonnen met het voorbereidend 
delen. Hiervoor is het belangrijk dat de kinderen de tafels goed geautomatiseerd hebben. 
Fijn als hier thuis ook aandacht aan kan worden besteed. Met spelling zijn we druk bezig 
met woorden met een f/v, -aai, -ooi en -oei en -eer, -oor en -eur. We hebben inmiddels het 
signaaldictee gehad en ronden volgende week het eerste blok af. Fijn dat er zo goed 
gewerkt wordt! Deze week zijn we ook gestart met de voorrondes voor de voorleeswedstrijd. 
Wat een leuke boeken nemen de kinderen mee en wat wordt er al goed voorgelezen! 
Complimenten!!  
Dinsdag hebben we het eerste Jacobatheater gehad. Josephine heeft namens groep 5 twee 
liedjes op haar saxofoon gespeeld. Super goed gedaan! Fijn weekend! 
 
Groep 6 
We hebben lekker de gang te pakken in groep 6. Er wordt hard gewerkt! We genieten twee 
keer in de week van “Het koffertje van…..” waarin steeds een kind uit de groep aan de hand 
van 5 voorwerpen van thuis iets over zichzelf vertelt.  Aandoenlijk en we worden verrast door 
mooie en onbekende  talenten van kinderen. 
Met taal leerden de kinderen een spiekbriefje te maken om een verhaal te kunnen vertellen 
in de groep. Dat was nog niet zo makkelijk en heeft zeker nog een keer oefening nodig! Elk 
thema van taal wordt afgesloten met een vorm van presenteren voor de groep, dus die 
oefening komt er zeker aan. De komende week oefenen een aantal kinderen al met de 
voorleeswedstrijd! Deze week was het eerste Jacobatheater. Mare, Frederikke, Babette en 
Eva hebben gedanst en gezongen en dat zag er geweldig uit! Goed gedaan! 
 
Huiswerk: 
dinsdag:  topotoets Noord-Holland. De kinderen leren vraag 1 t/m 7 (groen) en kunnen alles 
vinden op de kaart en de namen opschrijven. Voor de eerste keer een beperkte hoeveelheid 
om te leren! 
donderdag: rekenblad 
 
Groep 7 
Deze week stond het eerste Jacobatheater op het programma. Evy en Sophia deden een 
prachtige dans en Joshil heeft een schitterend nummer op zijn viool gespeeld. Top gedaan! 
Op donderdag hebben de kinderen een gastles van bureau Halt gehad over online 
veiligheid. Een leerzame en interessante les over mediawijsheid!  
Maandag is de Heemsteedse sportdag voor groep 7 en 8. De kinderen verzamelen om 9.00 
uur bij de sportvelden (dus niet op school) en gaan van daaruit ook ‘s middags weer naar 
huis. Zie de groep 7 mail van de klassenouders voor meer informatie.  
Komende week zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de klas, spannend! 
 
Huiswerk: 
Maandag 26 september: Sportdag 
Dinsdag 27 september: Redactiesommen 4 
Donderdag 29 september: Voorleeswedstrijd voorrondes 
Vrijdag 30 september: Goed begrepen (begrijpend lezen) les 4 
Groep 8 



Even weer in het ritme komen na zo’n geweldige Texelweek! maar niet zonder na te 
genieten: dank klassenmoeders voor jullie geweldige zorg en de prachtige foto’s! De 
kinderen hebben Texelkranten gemaakt; ze hangen op de gang. Het huiswerk moet nog een 
ritme krijgen. Wat handig is, is als alle kinderen voor hun huiswerk een huiswerkmap 
hebben. Dan raakt gemaakt huiswerk minder makkelijk kwijt. Deze week was de politie in de 
klas om te praten over vuurwapens en grensoverschrijdend gedrag. Pjotr en Pam hebben 
van werkdag geruild: Pam werkte deze week op vrijdag, Pjotr volgende week op donderdag.  
Maandag is de Heemsteedse sportdag voor groep 7 en 8. De kinderen verzamelen om 9.00 
uur bij de sportvelden (dus niet op school) en gaan van daaruit ook ‘s middags weer naar 
huis. Komende week zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de klas. Er doen maar 
liefst 24 kinderen aan mee! 
 
Huiswerk komende week: 
maandag: sportdag 
dinsdag: redactiesommen 2 
donderdag: spellingblad 2 
vrijdag: begrijpend lezen D2 


