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Algemeen 
  
Doppeninzamelactie voor geleidehonden 
  
Sinds een aantal maanden verzamelen we de plastic doppen apart in van de rest van ons 
plastic afval, omdat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de opleiding van geleide 
honden. We vinden dit een mooi doel en het is een kleine moeite om het afval te scheiden. 
Omdat we niet voor elk zakje naar een verzamelpunt willen rijden, hebben we speciaal een 
knalgele kliko aangeschaft en in onze voortuin gezet. En we hebben onze buren 
gemobiliseerd om ook mee te doen.  De kinderen gaan ook geregeld langs de deuren om daar 
doppen op te halen. De bak zit al aardig vol in ruim een half jaar tijd. Erg mooi, maar het zou 
nog mooier zijn, als alle kinderen van de Jacobaschool ook zouden willen mee helpen. Leest u 
alstublieft even de richtlijn op de website van geleidehond, want o.a. de soort doppen maakt 
uit en ze moeten ook schoon zijn :-) 
 
https://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen/richtlijnen-doppen-en-deksel
s-inzamelen/ 
 
De doppen kunnen bij ons in de gele kliko gegooid worden op de Landzichtlaan 9.  Esther 
Waterham. 
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Voorwoord directie 
 
Met de geweldige Jacoba fietstocht is het schooljaar afgelopen vrijdag weer feestelijk 
gestart. Hartelijk dank voor uw deelname en hulde voor de OV en team voor de perfecte 
organisatie! 
 
Op donderdag 22 september is er een margedag: de groepen 1 t/m 4 zijn dan vrij. 
Onderbouwcollega’s staan op margedagen een dagdeel voor een bovenbouwgroep. Op die 
manier kan er zowel door onder- als bovenbouwcollega’s worden vergaderd en/of 
voorbereid. Dit keer staan de voorbereidingen voor het thematisch werken centraal. In een 
volgende Tamtam houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Veel leesplezier en een heel fijn weekend gewenst! 
 
Wietse Algera 
 
Groep 1/2A 
Alweer een fijne week! Wat een gezellige en behulpzame groep hebben wij. Wij genieten van 
jullie juweeltje. 
Het was een week vol in het thema van de mooiste vis van de zee. We zijn bezig met het 
kleien van een vis, hebben een groepswerk gemaakt van doppen. Hij hangt al op de gang 
maar is nog niet helemaal klaar, we hebben namelijk nog een hoop doppen nodig.  
Dinsdag was het zo warm dat we er ‘s middags een waterfeestje van gemaakt hebben. Alle 
kinderen in zwemkleding, eerst smeren en een lekker verkoelend ijsje en daarna spetteren 
maar. Een sproeier, veel bakken met water en de juf mocht ook nat. nou dat heb ik geweten! 
het was een gezellige middag. 

 

Omdat het nog steeds zo warm was hebben we donderdagmiddag ook nog heerlijk genoten 
van het waterfestijn. 
Fijn weekend! 
  
 
 
  



Groep1/2B 
Tropische temperaturen, dus waterpret op de speelplaats op dinsdag- en donderdagmiddag 
zowel voor de kinderen als de juffen. Zie de foto impressie bij het stukje van 1-2 A. Wat een 
feest! 
We hebben natuurlijk ook hard gewerkt. De oudsten hebben kennisgemaakt met de letter m 
van mooiste vis. Wanneer ze thuis iets vinden waar je deze letter in hoort, mogen ze het 
meenemen naar school, voor in de letterkoffer.  
Er wordt geverfd, gekleurd, geknipt en geplakt over het thema. Denkt u nog even aan de 
plastic doppen. Hoe meer we er hebben, hoe mooier het knutselwerk gaat worden.  
Omdat Nathalie aan het herstellen is van haar operatie, hebben we 2 invallers gehad. Juf 
Marthe en juf Patricia. Alles heeft gewoon lekker doorgedraaid. Dank jullie wel voor de inval.  
Nathalie is weer lekker thuis. We wensen haar heel veel beterschap. 
Heel fijn weekend allemaal. 
 
Groep1/2C 
Na het weekend hadden we een leuke verrassing in de groep. Twee goudvissen zijn bij ons 
komen logeren tijdens het thema, de mooiste vis van de zee. De klas mocht de namen van de 
visjes verzinnen, vraagt u er thuis maar eens naar. Vorige week zijn we begonnen met een 
verjaardagskalender, de oudsten zijn er mee klaar. Deze week nog de jongsten die het gaan 
maken en dan hangen ze in de klas. 
Dinsdag- en donderdagmiddag was er een waterfeest op het schoolplein!! We mochten 
allemaal in zwemkleding en met spuitapparatuur onder de sproeier!  
We hebben al veel woordjes met de letter M: mineola, mandarijn, miljoen, mok, mesje, 
meloen…. alles ligt al op de lettertafel. 
We hebben de “mooiste vissen van de zee” met wasco ingekleurd. Met een glinsterschubje 
natuurlijk.  Op het prikbord in de klas hangen ze allemaal!  
In een meetlesje hebben we een dropveter verdeeld. Dat dat eerst niet helemaal eerlijk ging, 
zal uw kind misschien kunnen vertellen….Op You tube is het filmpje van Bert en Ernie en de 
dropveter te vinden. 
Woensdagochtend tijdens de inloop: Twee “hele grote kleuters”  zitten in de bouwhoek in 
kleermakerszit mee te bouwen. Zo zie ik het graag!! (De meisjes, die bij die Kleuters horen 
waren zo apetrots op wat hun pappa had gebouwd!!) 
Voor een groepswerkje sparen we gekleurde plastic doppen in allerlei maten. Doet u mee? 
Fijn weeekend en tot maandag! 
 
Groep 3 
Afgelopen week was ik, Sigrid,  drie dagen in groep 3. Meester Thijs was mee op kamp naar 
Texel. Het waren heerlijke dagen. Het lokaal was redelijk koel. Al hebben wij op dinsdag en 
donderdag wel heel erg genoten van het waterballet op het plein. Natuurlijk hebben we ook 
nog hard gewerkt. De kinderen hebben de woorden “aan” en “pen” geleerd. Ook hebben zij 
de letter aa geschreven. En dan kunnen ze al goed!! Dat is heel erg knap. Voor het eerst 
hadden de kinderen een rekentoets. Ik mocht ze daar natuurlijk niet bij helpen. Maar had ik 
gezegd; Als je je best doet, dan is het al genoeg. En ook dit hebben de kinderen zo ontzettend 
goed gemaakt. Meester Thijs mag echt heel erg trots op ze zijn. 



Vanaf volgende week komt meester Ruben op maandag stage lopen. Hij is 
eerstejaarsstudent aan de PABO in Leiden. Hij zal tot januari bij ons in de groep zijn. We 
wensen hem een fijne en leerzame tijd toe. 
 
Groep 4 
Vorige week vrijdag bij de jaaropening voor de hele groep in de gymzaal hebben Casper vd K 
en Livia hun eigen zelfgemaakte verhaaltje voorgelezen over talenten, knap gedaan hoor! 
De eerste methode toets is gemaakt van rekenen, en dat tijdens deze warme dagen! Maar de 
toets is heel goed gemaakt. Een paar onderdelen kunnen we zo gerichter met de kinderen 
herhalen zoals de klokken. Ook de eerste toets van spelling is gemaakt: woorden met 
meerdere medeklinkers vooraan en achteraan werden gevraagd. Ook deze toets is goed 
gemaakt, super! 
Het thema van onze nieuwe taalmethode”Staal’ is: Spel. We gaan o.a. zelf een 
gezelschapsspel ontwerpen. Omdat het zo warm was, hebben we dinsdag middag allemaal 
spelletjes in de klas gedaan. Als verrassing kregen we van school een ijsje, heerlijk cool. 
Het is binnenkort kinderboekenweek, op school is de voorleeswedstrijd. De kinderen van 
groep 4 mogen hier voor de eerste keer  aan meedoen. Op het bord in de klas hangt een 
papier waar ze hun naam op mogen schrijven met de titel van hun boek. Komende week 
beginnen we al met de voorrondes. Het is prettig als het stukje wat uw kind voorleest 
ongeveer 1 ½ minuut duurt. 
Denkt u er aan dat het komende dinsdag weer schoolzwemmen is? Alle zwemkleding graag 
in een aparte tas.  
Een goede afsluiting van het warme weer was het waterfeest op de speelplaats voor groep 
3,4, en 5, de kinderen hebben genoten. 
 
Groep 5 
We hebben weer een gezellige week gehad, waarbij we het vanwege de hitte wat rustiger 
aan hebben gedaan, want het was best warm in ons lokaal! Knap hoe de groep ermee om is 
gegaan! 
Vorige week vrijdag hebben we de openingsviering gehad waarbij Louisa en Julia namens 
groep 5 over de talenten in onze groep hebben verteld. Super gedaan meiden! 
Ook de fietstocht was een groot succes, ontzettend leuk dit als nieuwe leerkracht mee te 
mogen maken! 
Dinsdag hebben we de eerste rekentoets gehad en ook de eerste Engelse les. Leuk om te 
zien hoeveel Engelse woorden de leerlingen al kennen. Dinsdagmiddag werden we 
getrakteerd op een ijsje. En dat was een welkome verrassing met dit weer! Het waterpret 
was donderdagmiddag erg verfrissend…., niet alleen voor de kinderen maar ook voor mij! 
Volgende week starten we met de voorrondes voor de voorleeswedstrijd. Maar liefst 22 
kinderen doen hier aan mee! Het is de bedoeling dat de kinderen een stukje voorlezen van 
zo´n 1,5 minuut. Met de klas bepalen we vervolgens wie er namens groep 5 mee mag doen op 
6 oktober.  Dinsdagochtend is het eerste Jacobatheater en ´s middags hebben we onze 
tweede zwemles. Een deel van de klas heeft de aankomende 4 weken survivalzwemmen. 
Wilt u aan het meegeven van de extra kleding denken? Volgende week donderdagochtend 
staat juf Saskia voor de groep, i.v.m. de voorbereiding voor het thematisch werken. 
 
Een heel fijn weekend allemaal! 



Groep 6 
Warm, warm, warm! 
Dat was het deze week en we hebben geprobeerd daar zo goed mogelijk mee om te gaan. 
Rustig tempo van werken, verhuizen naar groep 8, ijs en lekker lang buitenspelen in de 
schaduw! 
De eerste reken- en spellingtoets zit erop, herhaling van stof uit groep 5 en dat is soms nog 
wel even nodig! Nieuwe blok gaat nieuwe stof brengen! 
Huiswerk gaat goed, wel merken we dat kinderen nog wel eens snel een werkblad (spelling) 
maken en daardoor veel overschrijffouten maken. Wilt u af en toe even samen met uw kind 
kijken (voordat het ingeleverd wordt) hoe hij of zij gewerkt heeft? Samen nakijken is prima! 
Dinsdag 20 september: spellingblad 
Donderdag 22 september: rekenblad 
 
Groep 7 
Wat heeft groep 7 goed gewerkt ondanks de tropische dagen in de klas. Op dinsdag hebben 
de kinderen onder het genot van een ijsje gewerkt aan een speciale Roald Dahl les op het 
digibord ter gelegenheid van zijn “100 jarig jubileum”. Vanaf volgende week dinsdag komt 
meester Arjan op de dinsdag stage lopen in de groep. Zijn stageperiode eindigt in januari. 
Volgende week belooft weer een leuke en leerzame week te worden. Op dinsdag is het 
eerste jacobatheater en op donderdag komt bureau Halt in de klas een les geven over online 
veiligheid. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 20 september: redactiesommen 3 
Donderdag 22 september: werkwoordspelling oefening 1 t/m 4 
Vrijdag 23 september: Goed begrepen (begrijpend lezen) les 3 
 

 
Groep 8 
 
 
Huiswerk: 
Maandag 19 september:  
Begrijpend Lezen 
Donderdag 22 september:  
Spelling 1 
Vrijdag 23 september: 
Redactie Sommen 1 


