
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
 
In de vorige Tamtam las u over de wijze waarop wij invulling geven aan “Mediawijsheid” op 
de Jacobaschool. In vrijwel alle groepen is deze week gestart met de verschillende projecten. 
Enkele opdrachten worden thuis door de kinderen uitgevoerd, denk daarbij aan een 
interview met u als ouder of een inventarisatie opdracht. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.  
 
De decembermaand begint binnenkort. Belangrijke data zijn: 
 
05-12 Sinterklaas op school 
12-12 Kerst versieravond 
21-12 Kerstdiner 
23-12 Groepen 5 t/m 8 om 12:00 uur vrij 
26-12 t/m 06-01 Kerstvakantie 
 
Op 9 januari gaan we weer naar school en start traditiegetrouw de gezonde maand. Voor nu 
wens ik u een goed weekend en alvast een mooie en feestelijke decembermaand!  
 

 

(foto: Marc Deinum, waarvoor dank!) 
 
Wietse Algera 
 
Groep 1/2A 
Deze week werd er al heel wat gebakken in onze groep. 
De kinderen helpen Sint met het bakken van pepernoten, speculaas en heerlijke taarten. 
Verder raken de prikborden gezellig vol met gevouwen pietjes en schilderijen van de Sint. 
De kinderen zijn druk geweest met het vullen van zakken met pepernoten en leerden zo 
gelijk de getalsymbolen van 1 t/m  10. 
Onze lettertafel is deze week  goed gevuld met woorden met een s, maar volgende week 
bieden wij de letter p al weer aan. 



Aanstaande dinsdag bakken de kinderen echte pepernoten en op donderdag gaan ze op voor 
het pietengym-diploma. Dat wordt vast weer een heel gezellige en leerzame week. 
Fijn weekend! 
 
Groep1/2B 
Wat wordt er lekker gespeeld, gebakken en gewogen in onze bakkerij! 
En in het kasteel van de Sint wordt er druk in het grote boek geschreven, cadeautjes 
ingepakt en in het grote boek geschreven. 
Het poppenhuis is omgetoverd tot een pietenhuis en er is een heuse zee voor de stoomboot. 
De zee bestaat uit gekleurde rijstkorrels en we hebben weleens een overstroming; wie heeft 
er een klein (kinder)stoffer en blik te leen of misschien een kruimeldief? 
Verder wordt er hard gewerkt om bakpieten te vouwen en te verven. Een hectische maar o 
zo leuke tijd! 
Volgende week bieden we alweer de letter p aan. Er mogen spullen meegenomen worden. 
Aanstaande maandag is juf Esther in de groep, van alle kinderen een dikke kus voor juf 
Marjolein. 
Fijn weekend! 
 
 
Groep1/2C 
Wat een verrassing maandagmorgen! In de klas was een echte "pietenbakkerij" ingericht 
met speeldeeg en allerlei bakkersspullen die u verzameld hebt. Ook was  de kamer van Sint 
er weer,  met zijn bed, haard, kleding en het Grote Boek.... Alles lag klaar om er heerlijk mee 
te spelen. 
En dát hebben de kinderen gedaan!!! Donderdag gingen de pietjes uit onze groep alvast 
oefenen met op het dak te lopen en de pakjes in de schoorsteen gooien. En volgende week 
krijgen de pieten het goed doen in de gymzaal, misschien wel een echt diploma! 
We hebben met groep 2 al een mooie bakkerspiet gevouwen en geplakt. Die hangt op de 
gang. 
Ook hebben we een nieuw vriendje erbij: Coen is al een paar keer geweest om aan ons te 
wennen. Hij wordt in december 4, maar komt pas na de kerstvakantie. Volgende week 
maandag komt Tijn ook een keertje bij ons in de groep. Hij wordt ook vier in december. 
Welkom Koen en Tijn!! 
We hebben maar één week de letter S!! (We jássen het er even flink doorheen...!) 
Maandag ruimen we de lettertafel van de S weer op en dinsdag starten we met de P. 
Tot maandag! 
 
 
Groep 3 
Langzaamaan komen we echt in de sintsfeer. Afgelopen maandag hebben we prachtige 
paarden getimmerd! Dank timmervaders voor de hulp. Vervolgens hebben we de paarden 
geschilderd, best een klus… 
De kinderen werken graag in maar liefst 2 sintwerkboekjes. Genieten geblazen dus. 
We hebben blok 4 van rekenen afgesloten met een toets, vanaf maandag gaan we aan de slag 
met de weer- en meeropdrachten. 



In de week van de mediawijsheid hebben we één les van ons project gedaan. Het ging over 
echt of niet echt. Dat was nog niet altijd even makkelijk. Ook niet voor de meester, het 
Jeugdjournaal is natuurlijk echt en het Sinterklaasjournaal natuurlijk ook… 
Komende dinsdag ben ik afwezig, ik heb dan een cursus. Thijs Tulen zal mij vervangen. 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
Groep 4  
De klas komt steeds meer in de sint sfeer. De kinderen hebben al huizen geknutseld met 
pieten en sint op het dak. Met lezen kunnen we lekker uit een grote stapel sinterklaas 
boeken kiezen, daar wordt goed gebruik van gemaakt. 
Ook hebben alle kinderen een sinterklaasboekje waar graag in gewerkt wordt. 
Blok 4 van rekenen is  met een toets afgesloten. We hebben deze laatste dagen van de week 
gewerkt aan de meer- en weeropdrachten. Ook hebben de kinderen op de computers tafels 
geoefend. Sommige kinderen zijn zo enthousiast dat de eerste stickers voor de tafel van 4 en 
5  al uitgedeeld zijn! Voor de tafel van 2 hebben de meeste kinderen een sticker behaald, fijn! 
We oefenen met spelling nog even door met de -eeuw/-ieuw/-uw klanken. De uitspraak 
hierbij is erg belangrijk, sommige kinderen zeggen bv.  keeuw ipv keel, nuw ipv nieuw en gaan 
nu woordjes verkeerd schrijven. Wilt u bij uw kind eens luisteren naar de uitspraak van: 
leeuw-meeuw-geeuw, spreeuw, nieuw-kieuw-nieuws, duw-ruw-sluw-schuw. 
 
 
Zwemmen was een feest. De pieten van groep 4 mochten door een opblaaskasteel rennen en 
pakjes naar de overkant brengen. Volgende week krijgen de pieten het diploma mee naar 
huis.  
De “mediawijsheidles” ging over wie of wat is media. Leuk dat een leerling kwam met de 
winkel: Mediamarkt.  
Deze week en de komende weken hebben we om 8.30 muziek van juf Annelies Koole in de 
gymzaal, het lied: Welkomstdans (aankomst van Sinterklaas) is aangeboden. Dit lied en deze 
dans zullen de kinderen gaan doen voor sint en zijn pieten in de gymzaal op 5 december, 
spannend! U kunt het bekijken op youtube. Wij oefenen het elke dag in de groep. 
Beterschap voor alle zieke kinderen, het waren er maar liefst 5 op 1 dag. 
 
Groep 5 
Wat een ontzettend leuke posters met goede ideeën en presentaties voor de leerlingenraad 
hebben we vorige week vrijdag gehad. Complimenten! Josephine en Efia zijn uiteindelijk 
door de klas gekozen en hebben afgelopen week al hun eerste vergadering gehad. En wat is 
de school mooi versierd! Bedankt voor alle hulp! 
Dinsdagmiddag was het een vrolijke boel bij de zwemles! Tijdens de pietenzwemles hebben 
de kinderen de pieten run gedaan, pakjes door de schoorsteen gegooid, met de stoomboot 
pakjes overgezwommen en over het dak gelopen met pakjes. Iedereen heeft het “Hulppiet 
certificaat” dan ook dubbel en dwars verdiend! 
Met Staal zijn we deze week aan de slag gegaan met open en gesloten vragen. Nieuw deze 
week was de eerste les mediawijsheid over het belang van een goed wachtwoord en een les 
topografie. Met rekenen zijn we nog volop bezig met vermenigvuldigen en delen en nu ook 
met omtrek en oppervlakte. Er is ongelooflijk hard gewerkt en dat in deze drukke en 
spannende tijd. Supergoed gedaan!  Fijn weekend! 
 



Groep 6 
Hoe leuk dat wij zo maar maandagochtend om 9.00 uur al volop in de weer waren met “de 
Zuiderzeeballade ”.  Ook dat is taal! 
Het zijn fijne weken, zo voor Sint en de kinderen genieten. Stralende gezichten bij een 
Sintboekje en soms even (geheim) overleg met Juf over de surprise. 
Fay en Mees gaan de klas vertegenwoordigen bij de leerlingenraad, de eerste vergadering 
heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Hard is er geleerd voor Topo, de kinderen weten inmiddels hun cijfer! De contexttoets 
rekenen (verhaaltjessommen) was voor sommige kinderen moeilijk, we gaan door met 
oefenen! 
Huiswerk: 
Dinsdag 29 november - laatste opdracht uit boekje Begrijpend lezen 
Donderdag 1 december - rekenhuiswerk 
 
 
Groep 7 
In de week van de mediawijsheid hebben we aandacht besteed aan het thema feit, fake of 
filter. Daarnaast is er in de klas gesproken over cookies. Wat zijn het en wat zijn gevolgen 
ervan? De komende weken wordt er veel aandacht besteed aan de mediawijsheid. 
De pilot programmeren is op vrijdagmiddag afgesloten met de laatste les.  Het was een leuk 
en leerzaam project!  Vanaf donderdag 1 december mogen de surprises en het gedicht mee 
naar school. De surprises worden kunnen in de klas op donderdag en vrijdag al 
tentoongesteld worden.  Het is de bedoeling dat er een gedicht wordt gemaakt bij de 
surprise en het maximale te besteden bedrag is 5,- 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 29 november: Redactiesommen 10 
Donderdag 1 december: Surprise (mag) mee naar school 
Vrijdag 2 december: Goed begrepen les 10  en opgeven onderwerp spreekbeurt 
 
 
Groep 8 
De ruimte… Daar houden we ons mee bezig met taal en Naut; wat heb je nodig om een 
ruimtekolonie te bouwen, waar zou je kunnen leven buiten de aarde… het boeit de kinderen 
mateloos. Het was de week van de mediawijsheid. In de klas hebben we besproken hoe je 
kan zien of een bericht of foto echt is of nep. En wat zijn cookies? De komende weken geven 
we verschillende lessen mediawijsheid. Vrijdag hebben we een ipod les gedaan. De 
leerlingen mochten bij elke “werkles” hun ipod op!  
 
Huiswerk komende week:  
maandag 28 november redactiesommen 11 
donderdag 1 december werkwoordspelling 12 
vrijdag 2 december begrijpend lezen D11 


