
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Na een aantal intensieve weken en de sneeuwpret op het plein kijkt iedereen uit naar een 
welverdiende voorjaarsvakantie. Graag uw aandacht voor de volgende belangrijke data: 
 
Na de vakantie ontvangt u een uitnodiging voor de 10 minutengesprekken (van 9 en 14 
maart) voor de groepen 3 t/m 7 . Op 17 maart ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 
hun rapport. 
De gesprekken voor de groepen 1/2 vinden plaats in april, deze kinderen krijgen op 21 april 
hun rapport. T.z.t. volgt een uitnodiging. 
Op 2 maart is een margedag voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen van deze groepen zijn die 
dag vrij.  
 
Voor nu wens ik u veel leesplezier en een heerlijke voorjaarsvakantie! 
 
Wietse Algera 
 

Groep 1/2A 
Wat een heerlijke dag maandag om buiten te spelen. Het plein lag nog vol sneeuw en ook het 
zonnetje liet zich al zien. Er ontstond een heel ander spel. Je kan natuurlijk sneeuwballen 
gooien, sneeuw verzamelen, scheppen, sneeuwpop maken enz enz. Wat hebben we genoten. 
Alle Cito-toetsen zijn gemaakt. Alleen als daar aanleiding voor is nodigen wij u meteen na de 
vakantie uit voor een gesprek. 
En dan nu ……… vakantie. Wij wensen iedereen een fijne week en tot maandag 27 februari. 
 



Groep1/2B 
Hoera Charlotte is 5 jaar geworden.  Ze verruilde haar kroon voor een Elsa muts. We kregen 
een heerlijke chips ketting! Gefeliciteerd Charlotte. 
Gezellig Daniel is nu echt begonnen in groep 1/2 b. En net voor de vakantie is Senna een 
ochtendje komen wennen. Welkom Senna! 
De oudsten hebben heel serieus gewerkt in het Cito-boekje! Knap gedaan kinderen! 
Donderdagochtend kwam de nieuwe juf Brenda kennismaken.  Na de vakantie komt zij bij 
ons op de donderdagen en vrijdagochtenden  in de klas.  
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe. 
 
Groep1/2C 
Wat een heerlijke sneeuw dag was het maandag. Alle kinderen hebben zo genoten van het 
witte schoolplein!!! Echt een feest! En woensdag was het weer feest! Hiep hiep hoera, Berk 
is nu 6 jaar. Met vuurpijlen en liedjes en als afsluiting de heerlijke traktatie met Batman er 
op, lekker smikkelen! 
We wensen juf Corrie veel beterschap. Vrijdag start de vakantie. Voor iedereen een lekkere 
en rustige vakantie, en tot maandag 27 februari! 
 
Groep 3 
Wauw, een heel wit plein maandag. Heerlijk kunnen gooien met sneeuwballen, zelfs de 
meester is flink ingepeperd!  
Na deze sneeuwpret heerlijk aan de gang! de laatste CITO’s zijn afgerond.  
Met rekenen zijn we begonnen met het werken op het rekenrek, best heel spannend. 
Het aan elkaar schrijven is best heel pittig, maar gaat al heel goed. 
Nu een heerlijke vakantie! Geniet en tot maandag 27 februari! 
 
Groep 4  
De laatste week voor de voorjaarsvakantie. Maandag een wit schoolplein.... Wat een feest! 
Lekker sneeuwballen gooien!  
Met rekenen hebben de kinderen veel geoefend  met 10 voor half en 5 voor half,/10 over 
half en 5 over half! Oei wat moeilijk….. We gaan hiermee na de vakantie verder mee oefenen. 
Ook hebben we allemaal,  in goede volgorde van verjaardagen, voor de klas gestaan. Leuk om 
te doen. Vraag maar eens of de kinderen weten hoeveel dagen er in de maanden van het jaar 
zitten. Ze weten dat ze de knokkels van de handen als ezelsbruggetje  kunnen gebruiken.  
Deze week was de laatste keer lezen met een maatje van groep 7, de kinderen vinden het 
jammer dat dat afgelopen is. Maar… na de  vakantie starten we met spreekbeurten. In de klas 
hangt een lijst wie wanneer aan de beurt is en de kinderen hebben 2 weken geleden een brief 
meegekregen hoe ze een spreekbeurt kunnen voorbereiden. 
Zwemmen was weer heerlijk , na een aantal banen zwemmen mochten we lekker vrij 
zwemmen. 
Fijne vakantie! 
 
Groep 5 
Een plein vol met sneeuw en wat is er dan leuker dan de juf te bekogelen…. Misschien moet ik 
ook maar eens een ¨sneeuwballenmaker¨  aanschaffen of in ieder geval de volgende keer 
mijn handschoenen meenemen. Bo heeft op 13 februari een broertje gekregen, Senna. We 



hebben met de klas een boekje gemaakt en donderdag hebben we Bo toegezongen om hem 
te feliciteren. Deze week hebben we de laatste Cito´s afgerond. Wat ben ik trots op de groep. 
Er is hard gewerkt en iedereen heeft ongelooflijk goed zijn best gedaan! 
Een hele fijne vakantie! 
 
Groep 6 
Laatste week voor de vakantie. Alle cito’s klaar, blok 6 rekenen, blok 6 spelling en blok 3 
begrijpend lezen afgesloten. We zitten helemaal op schema! Groot compliment voor de 
kinderen, zij hebben enorm hard gewerkt en er voor gezorgd dat iedereen de kans kreeg om 
rustig aan alle toetsen te werken. 
Daarom nu verdiend even niets, lekker genieten van wat of waar ook! 
En….. natuurlijk geen huiswerk. 
 
Groep 7 
Dinsdag was de volgende ronde van de voorleeswedstrijd en Joshil vertegenwoordigde de 
Jacobaschool. Het was in de bibliotheek van Haarlem. 
Als supporters gingen mee Teun, Berend en juf Annelies en natuurlijk waren ook de vader 
van Joshil en Conor aanwezig. Het was een spannende strijd, helaas heeft Joshil de volgende 
ronde niet gehaald, hij deed het geweldig. In de pauze zongen we met alle mensen die er 
waren een lied van:  the lion sleeps tonight en een meneer begeleidde dat op de gitaar. 
Ik, Joshil, vond het heel leuk om mee te doen. Wij, Teun en Berend vonden het heel spannend 
want er waren heel veel andere goede lezers. We hebben ook nog limonade en wat lekkers 
gegeten in de pauze. 
 

 

 
Alle toetsen zijn achter de rug. Er is ontzettend hard en geconcentreerd gewerkt in de groep! 
Het taalthema Nederland is afgesloten met een prachtige muurkrant. 
Een hele fijne vakantie! (zonder huiswerk) 



Groep 8 
Heerlijke week achter de rug! Geniet van de vakantie. Afgelopen week weer veel met de 
leerlingen gesproken over het voortgezet en welke keuzes ze daarin gaan maken. Op naar de 
volgende stap. 
 
Huiswerk: 
Maandag 28/2: Redactiesommen 19 
Donderdag 2 / 3: Spelling 24 
Vrijdag: Toets Naut H3 en Begrijpend Lezen D20 


