
Algemeen 

 

Voorwoord directie 

 

Mede dankzij de goede opkomst was de informatieavond over de Kanjertraining een succes. 

Ik bedank u voor uw belangstelling en betrokkenheid. Neemt u gerust contact op met de 

groepsleerkrachten als er nog vragen zijn. 

 

De Oudervereniging heeft in de Kinderboekenweek goede zaken gedaan dankzij uw 

belangstelling voor de boekenkraam, waarvoor dank. Daarnaast heeft de OV een 

fantastische  lunch verzorgd voor het team in het kader van de “Dag van de leraar”. Hulde 

voor de OV!  

De teamleden zijn in de groepen door mij extra in het zonnetje gezet m.b.v. de kinderen die 

mee rapten op de rap “Goed Bezig!”. Vraag uw kind er maar eens naar. 

 

Aanstaande maandag beginnen we met het eerste schoolbrede thema van dit schooljaar: 

“Jong zijn in de tijd van…”. Tot half november wordt gewerkt over verschillende tijdvakken 

in de groepen. Op 14 november is er van 17:00-18:00 uur een kijkmiddag voor ouders. Zet u 

deze datum alvast in uw agenda? Alvast bedankt. 

 

Fijn weekend en veel leesplezier allemaal! 

 

Wietse Algera 

 
Groep 1/2A 

We kijken terug op een heel leuk schoolreisje. De kinderen hebben genoten van de reis met 

de bus, de sprookjesfiguren in het bos, de rit met de paardjes en de trein. Ze hebben gesmuld 

van de patatjes en het ijsje. Voor de juffen was het heel fijn om al die blije gezichtjes te zien. 

We kregen hulp van onze klassenmoeders. Carine en Hannah hartelijk bedankt voor jullie 

hulp. 

Dinsdag was de illustrator Harm van Straaten bij ons in de klas. We hebben geluisterd naar 

hem, samen getekend en toneel gespeeld. De kinderen tekenden met hem mee. Het 

resultaat was verbluffend. 

Volgende week gaan wij van start met het nieuwe project “ridders en kastelen”. 

De kinderen mogen voorwerpen meenemen over ridders en kastelen voor op de 

belangstellingstafel. 

Volgende week bieden wij de letter “r” van ridder aan. Wie neemt er iets, wat met de letter 

“r” begint,mee voor op de lettertafel? 



Fijn weekend en tot maandag. 

 

 
Groep1/2B 

Helaas was ik vorige week te laat voor de tamtam. Dus nog even een paar berichtjes over de 

vorige week: 

Wat een geweldig leuk schoolreisje hebben we gehad. De kinderen en de begeleiding hebben 

genoten. Lieve hulpmoeders, dank jullie wel voor de fantastische hulp.  

Nina is afgelopen vrijdag 6 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd Nina. 

Charlotte heeft een zusje gekregen: Juliët. Gefeliciteerd en heel veel geluk met jullie 5jes. 

Dan deze week:  

We hebben het thema “De mooiste vis van de zee” afgesloten. 

Volgende week starten we met het nieuwe thema: ridders en kastelen. Dit in het teken van 

de Kinderboekenweek: terug in de tijd van …….  Voor de thematafel kunnen we van alles 

over ridders en kastelen gebruiken, dus heeft u iets leuks thuis…... 

We hebben dinsdag de schrijver en illustrator Harmen van Straaten in de klas gehad. Wat 

een leuk uur was dat: we hebben getekend, geluisterd naar een verhaal en toneel gespeeld. U 

heeft er vast van de kinderen iets over gehoord.  

In het kader van de Kanjertraining hebben we het over vertrouwen gehad. Laat je als een 

plank vallen…… en dan wordt je opgevangen. Spannend :)  

Maandag starten we met de r-klank van: ridder. Heeft u thuis iets dat begint met de r, dan 

mag dat mee naar school voor in de letterkoffer. 

Fijn weekend. 

 

 
Groep1/2C 

Omdat we de vorige tamtam al op woensdag moesten schrijven hebben jullie nog geen 

bericht gehad over het fantastische schoolreisje van afgelopen donderdag. Met de geweldige 

hulpmoeders hebben we allemaal een erg leuke dag gehad. Allereerst spannend in de bus, 

met alle kleuters. En in het sprookjeswonderland zoveel gedaan.  

Nogmaals dank moeders voor jullie hulp die dag. 

Dinsdag was Harmen van Straaten in de klas. Hij heeft ons laten luisteren naar een mooi 

verhaal, ons een verhaal laten spelen en ons laten zien en ervaren dat tekenen niet moeilijk 

maar LEUK is. Hij is een “aardige meneer”, zo concludeerden de kleuters….. 

Het thema ”De mooiste vis van de zee” gaan we deze week afsluiten. Volgende week starten 

we met het nieuwe thema:  Ridders en kastelen. We gaan heel ver terug in de tijd.  

Als u thuis nog spullen, platen of boeken heeft over dit thema, dan zouden we deze graag 

willen lenen voor onze kijktafel in de klas. 



We gaan dinsdag beginnen met een nieuwe letter: de R van Ridder! Breng maar iets leuks 

mee met de r. 

 Justine (zusje van Naomi) is zondag as. jarig en is vanaf maandag bij ons in de klas. Welkom 

Justine!! We hopen dat je een fijne tijd bij ons hebt.  

As. zaterdag is er, in het kader van de boekenweek, in de boekhandel Blokker een leuke 

poppenkast om 11.00. Speciaal voor kleuters. Misschien een leuk idee.  

Woensdag 12 oktober ga ik mijn kleinkinderen (en dochter) bezoeken op Curaçao. Juf Saskia 

is er die dag! Alvast een fijne herfstvakantie!  

 
Groep 3 

Wat fijn dat er al ouders reageren op onze brief over het komende thema; Jong zijn in de tijd 

van….. Ook hebben zich al enkele opa’s en oma’s  gemeld die willen komen vertellen en ook 

ouders, opa’s  en oma’s die willen rijden op woensdag 9 november naar het Ford museum. 

Maandag 10 oktober gaan we van start! Denkt u aan dat de foto’s en de namen van ouders 

en grootouders? Graag maandag meenemen. De eerste spulletjes uit die tijd druppelen ook 

al binnen zoals een typemachine, fijn! 

Afgelopen maandag kwam Vera de Backker bij ons in de groep. Zij vertelde over haar nieuwe 

kinderboek, Toeloeloe en Harrie. We waren erg onder de indruk van haar tekentalent, we 

hebben samen met haar getekend. Mooi om te zien hoe betrokken de kinderen waren. 

We boften deze week, op dinsdag kwam er weer een kinderboekenschrijfster in de groep! 

Marly van Otterloo kwam in de groep.ze las een boek voor en we hebben met haar ons eigen 

boek geschreven! Erg leuk en leerzaam. 

Wat fijn om zoveel ouders te zien bij de avond over de Kanjertraining. 

Valérie en Kylian vierden hun zesde verjaardag! Van harte gefeliciflapstaart! 

Dit was het voor nu, fijn weekend! 

 

 
Groep 4 

Wat fijn dat er al ouders reageren op onze brief over het komende thema; Jong zijn in de tijd 

van….. Ook hebben zich al enkele opa’s gemeld die willen komen vertellen en ook ouders en 

opa’s die willen rijden op woensdag 9 november naar het Ford museum. 

Maandag 10 oktober gaan we van start! Denkt u aan dat de foto’s en de namen van ouders 

en grootouders? Graag maandag meenemen. De eerste spulletjes uit die tijd druppelen ook 

al binnen zoals een voorleesboek en een oude auto, fijn! 

Dinsdag was een leuke leerzame dag: Marly van Otterloo kwam bij ons  in de klas. Ze liet 

haar boeken zien en vertelde over haar werk als schrijfster. Daarna gingen we met de 

schrijfster zelf aan de slag: hoe  maak je een spannend boek. Marly was onder de indruk van 

de goede ideeen uit de klas. Ook mochten we allemaal vragen stellen over haar werk.  



Fijn dat er zoveel belangstelling was voor de informatieavond van de kanjertraining. In de 

klas zijn we er elke dag mee bezig, dus heel belangrijk dat u de visie erachter kent. 

De rekentoets is goed gemaakt. Na de toets hebben we tijdens de rekentijd de groep in 

drieen verdeeld. 1 groep ging aan het werk op de chromebooks, 1 groep maakte 

verrijkingsstof en een groep werkte aan extra rekenen. Elke 15 minuten wordt er gewisseld, 

de kinderen vinden dat heerlijk werken.  

De voorleeswedstrijd was heel spannend, wat hebben de kinderen goed gelezen! In de 

pauze, toen de juryleden gingen beraadslagen, hebben de kinderen de dans geleerd die bij 

het lied hoort van de kinderboekenweek. 

De winnaar van groep 4,5,6, is Flip geworden, de winnaar van groep 7 en 8 is Joshil. Hij gaat 

door naar de volgende ronde die in de stadsbibliotheek gehouden wordt in januari. 

Brandon en Doris waren namens de kinderen van groep 7 en 8 de juryleden. Meester 

Wietse, juf Marieke, de “oude”gymjuf en Arno Koek van boekwinkel Blokker hebben ook 

meegestemd. 

Dank voor jullie hulp! 

 

Groep 5 

Wat een drukke, maar gezellige week hebben we gehad! Fijn dat er zoveel ouders bij de 

informatieavond van de Kanjertraining aanwezig waren! Dinsdag hebben we, in het kader 

van de kinderboekenweek, bezoek gehad van Marly van Otterloo. Zij heeft de kinderen 

verteld hoe je een boek schrijft en de kinderen hebben zelf aan een verhaal gewerkt. 

Ontzettend leuk zoveel creativiteit bij de kinderen te zien! Donderdag was de 

voorleeswedstrijd, complimenten voor Conor en natuurlijk ook voor alle andere kinderen, 

jullie hebben het fantastisch gedaan! En wat een verrassing was het toen ik 

donderdagmiddag door meester Wietse en de klas werd toegezongen met een 

zelfgeschreven “goed bezig rap”.  Dit in verband met de dag van de leerkracht. Ook nog een 

bedankje aan de oudervereniging voor de heerlijke lunch (en de opvang van de klas).  Verder 

was het een week met veel toetsen, met onder andere de eerste geschiedenistoets! Alle 

leerlingen hebben een mooi cijfer behaald, ik ben trots op jullie! We kunnen ons nu mooi de 

komende tijd op het project gaan richten.  

Fijn weekend! 

 

Groep 6 

Wat zijn we trots dat Flip de voorleeskampioen is geworden van groep 4,5 en 6! Ondanks 

een flinke griep las hij erg goed voor tijdens de finale in de gymzaal en werd hij door de jury 

geprezen vanwege zijn verstaanbaarheid en intonatie. 



De tafeltoets van afgelopen donderdag is door de meeste kinderen nog niet gehaald. In 2,5 

minuut  moesten er 50 tafelsommen gemaakt zijn. De herkansing staat gepland op 

donderdag 27 oktober maar eerder mag ook wanneer kinderen dit zelf aangeven. Succes 

met oefenen samen met uw zoon of dochter! 

Komende week starten we met thematisch werken; de ontdekkingsreizen staan centraal.  

Fijn weekend allemaal! 

 

Huiswerk: 

dinsdag 11 oktober: begrijpend lezen taak 4 

donderdag 13 oktober: geschiedenis toets H.1 (de kinderen hebben een samenvatting mee 

en hun werkboekje om vragen te kunnen oefenen) 

donderdag 27 oktober: inhalen tafeltoets 1 t/m 10  

 

Groep 7 

We hebben deze week veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Zo kwam Simon 

van  der Geest op dinsdag op bezoek in de klas. Hij vertelde onder andere over zijn boeken 

“Spijkerzwijgen” en “Spinder”. Op donderdag stond de finale van de voorleeswedstrijd op het 

programma en Joshil is uitgekozen om de jacobaschool te gaan vertegenwoordigen in de 

volgende ronde!  Ook deze week is er in de klas aandacht besteed aan mediawijsheid. Er 

wordt door veel kinderen al gebruik gemaakt van What’sApp groepen. Vaak zijn dit positieve 

en leuke berichten, maar er worden ook nog wel eens ongewenste spam berichten 

(kettingbrieven) doorgestuurd. Fijn als u het hier thuis ook met uw kind over kan hebben. 

Op donderdag kregen de leerkrachten in verband met  ‘de dag van de leraar’ een heerlijke 

lunch aangeboden namens de oudervereniging en een rap van meester Wietse, dank 

hiervoor!  

Tot slot een huishoudelijke mededeling; als de kinderpostzegels nog niet zijn ingeleverd 

dan kan dit uiterlijk maandag! 

 

Huiswerk: 

Maandag 10 oktober: Uiterste inleverdatum Kinderpostzegels 

Dinsdag 11 oktober: Redactiesommen 6 

Donderdag 13 oktober: Werkwoordspelling oefening 9 t/m 12 

Vrijdag 14 oktober: Goed begrepen (begrijpend lezen) les 6  

 
 
 
 
Groep 8 

We stormen door! Na de NIO kwam schrijver Simon van der Geest op bezoek. Leuk! Hij 



heeft o.a. verteld over hoe hij aan ideeën komt en voorgelezen. Tobias vertegenwoordigde 

onze groep tijdens de voorleeswedstrijd. De komende weken krijgen de kinderen op 

donderdag Engelse les van Ciara. Daar zijn we deze week mee gestart. Afgelopen week weer 

veel met gedrag bezig geweest. (welke pet heb je nu op? Ook gesproken over “het bezine 

geven”) We zien dat deze benadering langzaam haar vruchten begint af te werpen! Komende 

week starten we met ons schoolbrede thema: Jong zijn in de tijd van….In groep 8 gaan we 

aan de slag met de tijd van regenten en vorsten. Een spannende tijd van macht: 

wereldeconomie, bestuur en vrije denkers… 

Huiswerk: 

Ma: Red Sommen 4 

Di: AK Toets 1 

Do: Spelling 5 

Vr: Begr Lezen D5  

 
 


