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Algemeen 
 
Voorwoord directie 
 
Deze week zijn alle groepen gestart met het eerste schoolbrede thema van dit schooljaar: 
“Jong zijn in de tijd van…”. In deze Tamtam leest u hoe de groepen hier invulling aan geven. 
Het is geweldig om te zien hoeveel creativiteit hierbij naar boven komt bij teamleden en 
kinderen. 
 
Na de herfstvakantie vinden de welbevindengesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7. Het 
gaat om donderdag 27 oktober en dinsdag 1 november. U ontving deze week hiervoor een 
uitnodiging per mail. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, hoor ik dat natuurlijk graag zo 
snel mogelijk. Op vrijdag 4 november krijgen alle kinderen hun welbevindenrapport mee 
naar huis. 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een heerlijke herfstvakantie. Op maandag 24 oktober 
zien wij iedereen graag weer terug op de Jacobaschool! 
 
Wietse Algera 
 
Groep 1/2A 
Wow wat een geweldig thema zijn we maandag gestart! Jong zijn in de tijd van ridders en 
kastelen. Daar konden we wel wat mee in groep 1-2a. We gaan de komende weken niet 
naar onze klas, maar naar ons eigen kasteel! We hebben hier met z’n allen hard aan 
gewerkt en wat een teamwork hebben we gezien. Een groep die de kettingen van de 
slotgracht hebben gemaakt, een groep die de muur van het kasteel hebben gestempeld, een 
groep die de fakkels met vuur hebben gemaakt en een groep die het schild hebben 
ontworpen en gekleurd. Toppers! 
Deze week was juf Carlijn ook de hele week in ons kasteel en wat had ze leuke lessen, we 
hebben genoten. We hebben komende week lekker een weekje vrij, geniet ervan en we zien 
jullie maandag 24 oktober graag weer op school. 
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Groep1/2B 
Na een gezellige week zijn we toe aan een heerlijk weekje vakantie. 
We hebben hard gewerkt deze week. De start van ons nieuwe thema: “Jong zijn in de tijd 
van ridders en kastelen”was erg leuk. We zijn in de tijdmachine gestapt. En daar blijven we 
de komende weken dan, in de tijd van de ridders. We hebben er allemaal zin in :) 
Juf Millicent was deze week de hele week bij ons in de groep. Ze heeft veel met de kinderen 
gedaan, in de kring, werkjes aan tafel, de gymles, muziekles. Top, Millicent. 
Met de kanjertraining hebben we elkaar opgetild en jawel, de kinderen hebben de juf 
opgetild. Geweldig, wat een kanjers. 
We hebben al verschillende spulletjes voor de thematafel en voor de letterkoffer. Maar er 
kan altijd nog wat bij. Bijvoorbeeld ridderkleding. Wie oh wie?! 
Na de vakantie komt juf Nathalie weer gezellig in de groep. Zo fijn!!! Juf Esther zal er ook 
nog zijn:), zodat Nathalie rustig kan starten. 
Maar nu eerst vakantie: heel veel plezier en graag tot maandag, 24 oktober. 
 
Groep1/2C 
Met de tijdmachine in de klas zijn we maandagmorgen teruggegaan in de tijd. Als een kind 
op de knop drukte kwam er een voorwerp uit een andere tijd te voorschijn. En wat bleek…? 
Na 7 keren de machine te hebben ingeschakeld waren er 7 attributen van een RIDDER!! Het 
was, met de spannende muziek erbij, een indrukwekkende start van ons nieuwe project. Wat 
fijn dat er al zoveel spulletjes zijn verzameld voor de thematafel (riddertijd) en de lettertafel ( 
R ).  
Groep 2 heeft al een mozaïekwerkje gemaakt van een kasteel. In de gymzaal speelden we 
alsof we een zwaar harnas aan hadden….En we leren nieuwe woorden: jonkvrouw, 
schildknaap, nar, zwaard, lans, kruisboog…..en nog een héleboel. 
Voor iedereen een fijne herfstvakantie, met veel plezier. 
 
Groep 3 
Wat hebben de kinderen veel spullen meegenomen voor ons nieuwe thema! Er is nog plek 
op de belangstellingstafel. Wat fijn dat er zoveel opa’s en oma’s willen vertellen over 
vroeger, ook hier is nog her en der een plekje.Wat gaaf dat de vader en moeder van Lode 
een echte oude platenspeler, één met zo’n toeter, kwamen laten zien in de groep. Ook 
hebben we alle “oude” spullen bekeken die door de school verspreid stonden. Wat zijn de 
tijdbalekn mooi geworden. Na de vakantie gaan we aan de slag met de stambomen. 
Kern 2 van Veilig Leren Lezen is afgesloten, trots op deze leeskanjers. 
Met rekenen zijn we aan de slag gegaan met de bussommen, best pittige kost! we leerden 
het “+” erbij teken en het “-”eraf teken. 
Afgelopen donderdag was de laatste speelgoeddag, na de vakantie gaan we op donderdag 
dus niet meer met ons eigen speelgoed spelen. 
Deze week vierde Carmen haar 6de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Nu lekker vakantie, blijf de geleerde letters oefenen en mocht het weer wat minder zijn… in 
de bieb zijn leuke boekjes te lenen die de kinderen kunnen lezen. 
Dit was het voor nu, tot de 24ste. 
 
Groep 4   



Deze week is geweldig begonnen: tassen vol spulletjes uit de tijd van oma en opa, foto’s 
voor de tijdbalk, stambomen. Zo leuk dat de kinderen er zo veel verhalen over kunnen 
vertellen. De kijktafel ligt helemaal vol. Heeft uw kind verteld over de oude 
grammofoonspeler die we hebben horen spelen in groep 3? En de leerzame tocht door de 
school met allerlei verschillende voorwerpen die we bekeken hebben en besproken? We 
hebben een tijdbalk gemaakt met  de mooie foto’s en een stamboom van de familie. 
Sommige kinderen hadden zelfs de namen van de ouders van hun opa en oma 
meegenomen.  
Tijdens de spellinglessen hebben we geoefend met woordjes met de s en de z vooraan 
(som en zon) en de woordjes die eindigen op aai/ooi en oei (kraai kooi boei). Met rekenen 
oefenen we extra de eraf sommen: eerst terug naar het tiental, dus 15-7 wordt: 15-5-2. Het 
eerste rekenoefenboekje is mee naar huis, natuurlijk mag uw kind dat thuis afmaken, na de 
vakantie krijgen ze een nieuw boekje. 
Denkt u aan het inleveren van het rapport. Fijne vakantie! 
 
Groep 5 
Herfstvakantie!!! Een welverdiende vakantie voor alle kinderen, want wat is er deze eerste 
periode goed gewerkt! Dinsdagochtend zijn de kinderen aan de slag gegaan met 
hersenkrakers. Niet gemakkelijk, maar wat een doorzettingsvermogen was bij de kinderen te 
zien! 
We zijn gestart met het project ¨Jong zijn in de tijd van de ontdekkingsreizen¨ Wel een beetje 
gek om van de tijd van jagers en boeren door te gaan naar deze tijd, maar knap hoe de 
groep het heeft opgepakt. Samen met leerlingen van groep 6 hebben de kinderen in een 
tweetal of drietal een tijdlijn gemaakt met natuurlijk jaartallen maar ook met tekeningen en 
leuke weetjes. En wat is er fantastisch samengewerkt! Mijn verwachtingen zijn overtroffen! 
Ook hebben de kinderen gefilosofeerd over het nut van geschiedenis en hebben we een 
(digitale!) geschiedenisquiz  gedaan.  Het was een groot succes! In het kader van het project 
gaan we donderdag 27 oktober naar het Scheepvaartmuseum.  
Woensdag na de vakantie is er overigens weer luizencontrole. Na de herfstvakantie wil ik 
graag het tijdstip van de inloop op donderdagochtend aanpassen naar 8.25-8.35 uur. De 
duur blijft gelijk, alleen 5 minuten naar voren.  
Maar eerst… vakantie! Geniet ervan en heel graag tot maandag de 24e! 
 
Groep 6 
Deze week gestart met thematisch werken en wij gaan aan de slag met de Tijd van de 
ontdekkingsreizen. 
De tijdlijn hangt in de groep en met de kinderen van groep 5 is zijn we  heel hard aan de slag 
gegaan met het maken van een eigen tijdlijn tussen 1450 en 1600. Het is een geweldige 
samenwerking en heel leuk om te zien hoe zelfstandig kinderen aan de slag gaan. 
Complimenten voor groep 5 en 6! 
In combinatie met een les uit de taalmethode zochten we ook een eigen “ pronkstuk “ op de 
tentoonstelling in de school! 
Deze week sluiten we blok 2 voor spelling en rekenen en blok 1 begrijpend lezen af om na 
de vakantie fris aan nieuwe stof te beginnen. We - de kinderen maar ook de juffen- hebben 
zin in een weekje niets, hoewel niets…….er zijn al veel leuke plannen bij de kinderen voor 
de komende week. 



Geniet en tot de 24e. 
 
Dinsdag 25 oktober: geen huiswerk 
Donderdag 28 oktober: tafeltoets 1 t/m 10  
 
Groep 7 
Deze week zijn de kinderen gestart met het thematisch werken. De kinderen werken in 
tweetallen gedurende het project. De eerste opdracht is het maken van een tijdbalk met 
extra aandacht voor het tijdvak 1600-1700. Alle creaties krijgen een plek in de klas en 
worden aan het einde van het project tentoongesteld, de start is veelbelovend! Op de 
donderdagen krijgen de kinderen een extra blok Engels, gegeven door  de ‘native speaker’ 
Ciara, de moeder van Joshil. Het zijn zeer leerzame en leuke bijeenkomsten!  
Na de vakantie gaat het eerste rapport mee, wilt u het rapport uiterlijk maandag 24 
oktober inleveren.  
Een fijne vakantie! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 25 oktober: Redactiesommen 7 
Donderdag 27 oktober: Engels fantasiewoord met twee zinnen 
Vrijdag 28 oktober: Goed begrepen les 7 (begrijpend lezen) 
 
Groep 8 
Deze week zijn we begonnen aan thematisch werken. Aankomende weken gaan we in de 
middag aan de slag met verschillende vakgebieden. (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, 
Tekenen) Thema is deze keer: Jong zijn in de tijd van…. We duiken in de Gouden Eeuw en 
de leerlingen werken in tweetallen. De onderwerpen/doelen zijn: bestuur & macht, kunst en 
cultuur en economie. 
 
Na de vakantie starten we op dinsdag met de Cito’s. Op maandag 7/11 en dinsdag 8/11 
hebben we de Toekomstgesprekken. We gaan dit jaar deze gesprekken met de kinderen 
erbij doen. Rooster volgt snel. 
 
Huiswerk: 
Ma 24/10 Redactiesommen 5 
Do 27/10 Spelling 6 
Vr 28/10 Begr Lezen D6 


