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Belangrijke data
20 nov: Lootjes trekken
groep 5 t/m 8
23 nov: Groep 3 workshop
Held op sokken / Groep 8
rapport
4 dec: Groep 5 t/m 8 surprises mee naar school
5 dec: Sinterklaasviering
6 dec: Uurtje later starten
19 dec: Kerstviering
22 dec: Kerstvakantie

PBS
Gedragsverwachting
Week 47: Elf van jezelf
Week 48: Schoolplein
Week 49: Elf van jezelf

Haarlem

Welkom in de school
Het is al jaren een gewoonte dat leerlingen vanaf de
herfstvakantie in groep 5 zelfstandig de school
binnenkomen en naar hun klas gaan. Een belangrijke
achterliggende motivatie hiervoor is dat we graag willen
werken aan het vergroten van de zelfstandigheid van de
kinderen. Op de laatste ouderavond van 5 november
georganiseerd door de PBS ouders kwam dit ook aan
bod. Door de spreker Wieke Sieverts van How2talk2kids
werd benadrukt hoe belangrijk het is dat kinderen
gestimuleerd worden in het vergroten van hun
zelfstandigheid. Dit leert ze om problemen op te lossen/
te overwinnen en het vergroot hun zelfvertrouwen. Een
andere meer praktische achterliggende reden is dat de
school groeiend is. Ondertussen hebben we acht
groepen en we groeien maximaal uit naar negen à tien
groepen. Meer kinderen betekent ook meer ouders en
we hebben maar één voordeur waar iedereen door naar
binnen komt. Toch zijn we als team gaan nadenken over
deze gewoonte. Dit komt door de feedback die we van
één van de ouders kregen. De feedback bestond uit het
feit dat verschillende ouders het best jammer vinden dat
ze niet meer mee naar binnen kunnen. Ze merken dat ze
het missen om even te kijken in de klas waar de kinderen
mee bezig zijn. Je kan als ouder verhalen van kinderen
makkelijker plaatsen als je even gezien hebt waar het
over gaat, welke kunstwerken er aan de muur hangen of
over welk werkje het kind thuis wat verteld heeft. Het is
zeker niet onze bedoeling om ouders het gevoel te
geven dat ze niet meer welkom zijn. We waarderen het
juist als ouders betrokken zijn bij hun kind en bij de
groep en school. Het is juist een kracht van het team van
de Hannie Schaftschool dat iedereen zich welkom voelt
en dat geldt natuurlijk ook voor ouders. We komen graag
tegemoet aan de behoefte die er is om betrokken te
willen zijn. Tegelijkertijd willen ook graag werken aan
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Tweede rapport
Het is nog ver weg, maar op
vrijdag 28 juni staat gepland
dat het tweede rapport mee
naar huis gaat. De groepen
5, 6 en 7 zijn die dag vrij
(dag na kamp). Groep 8
heeft door de afwijkende
cyclus het eindrapport al
eerder gekregen.
Op maandag 1 juli is de
g e z a m e n l i j ke g e s p re ks avond. Om iedereen de
gelegenheid te geven het
rapport rustig te bekijken en
thuis te bespreken gaan de
rapporten voor kamp op
dinsdag 25 juni mee naar
huis voor de groepen 5 t/m
7.
Voor de groepen 1 t/m 4
houden we het op vrijdag 28
juni.

Piano
De piano in de gang wordt
niet gebruikt. We willen deze
graag weggeven, zodat
iemand er weer plezier van
heeft. Wie zou de piano
graag willen hebben? Hij
heeft wel een onderhoudsbeurt nodig en graag
zelf ophalen. Bij meerdere
aanmeldingen wordt er
geloot! Graag reageren voor
23 november. Daarna zullen
we het aanbod van de piano
breder bekendmaken.
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zelfstandigheid. Met dit alles rekening houdend, willen
we graag het volgende idee uitproberen tot de
voorjaarsvakantie:
Alle ouders van groep 1 t/m groep 8 zijn van harte
welkom in de school bij de inloop tussen 8:15-8:30 uur.
Wij vragen aan de ouders van met name groep 5 t/m 8
om rekening te houden met het werken aan de
zelfstandigheid van de kinderen. Loop dus af en toe eens
gezellig mee naar binnen om te kijken in de klas, maar
stimuleer ook dat kinderen zelfstandig naar school en/of
naar de klas gaan. We willen dit graag vrij laten, zodat u
zelf kunt bepalen wat past en wanneer het u uitkomt. In
deze groepen wordt u dit jaar vast uitgenodigd om bij de
afsluiting van een thema van wereldoriëntatie te komen
kijken. Voor de voorjaarsvakantie evalueren we hoe het
verlopen is en besluiten we of we hiermee verder gaan of
dat er een aanpassing nodig is. Wij horen graag uw
ervaringen, dus deel die met de leerkrachten en/of met
mij.
Evelien Eichelsheim

Uit de kleuterbouw
Sinterklaas is dit weekend in Haarlem aangekomen en
dat betekent dat er in de klassen weer volop over de Sint
wordt gesproken. Het is altijd leuk om te zien dat de
kinderen helemaal opgaan in het verhaal. Alles waar een
pepernoot of een staf op staat wordt door de kinderen
geanalyseerd en bekeken. Het is daarom logisch dat wij
zoveel mogelijk aansluiten bij dit thema. Jonge kinderen
leren immers het meest vanuit betekenisvolle situaties. Je
kunt je dus voorstellen dat wij tellen met pepernoten, de
vormen van
verschillende
pakjes
vergelijken en
letters
namaken van
marsepein.
Hieronder een
foto waarbij
wij de eerste
letter van
ieders naam
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Hannie Schaft
Wij hebben een prachtig
beeld van Hannie Schaft in
de gang staan. Samen met
de leerlingenraad zijn we
aan het kijken voor een
mooie plek voor dit beeld in
de school. Door de twee
verbouwingen is het beeld
erg stoffig geworden. Is er
een ouder die het beeld
voor ons zou willen opknappen? Graag aanmelden bij
Evelien.

5 december info
De Sintcommissie is nog
druk bezig met het regelen
van het bezoek van
Sinterklaas op 5 december.
Zodra daar meer over
bekend is, dan zullen we u
met een Social Schools
b e r i c h t i n f o r m e re n . D i t
Schaftertje komt net te vroeg
om u goed te informeren.
Op 6 december mogen de
kinderen een uurtje later
beginnen.
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na-leggen met krentjes.
In de klas volgen wij de verhaallijn van het
Sinterklaasjournaal. Ook kijken wij elke dag met de
kinderen dit journaal, zodat wij de verhaallijn kunnen
gebruiken om onze activiteiten aan te kleden middels het
verhaal.
Zoals u in wat eerdere versie van het Schaftertje al heeft
gelezen werken wij in de kleuterbouw aan
talentontwikkeling van de kleuters. De kinderen krijgen
deze maand lessen in: techniek, natuur en koken. In de
klas van meester Ruud leren de kinderen omgaan met
verschillende soorten
gereedschap. In de klas
bij juf Elisah maken zij
appelflappen en in de klas
van juf Femke maken de
kinderen een
herfstwandeling. Wij
willen de ouders
bedanken die ons daar
elke week mee helpen,
want zonder deze hulp
kunnen wij de lessen niet
geven.
Herfstwandeling

Van Sint-Maarten
naar Sinterklaas
Wat is er weer hard gewerkt
door het AT om de school te
versieren. De school is
omgetoverd van SintMaarten naar het Sinterklaasfeest. Het ziet er heel
gezellig uit. De kinderen
vergaten bijna een hand te
geven bij de deur, omdat ze
betoverd naar de versiering
aan het kijken waren.
Bedankt AT voor het regelen
en organiseren!

Haarlem

Timmeren met kastanjes
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Nieuws uit groep 4
In groep 4 zijn we gestart
met het tafeldiploma. Dit
betekent dat de kinderen
hardop de tafels moeten
herhalen (zoals wij van
vroeger gewend zijn). Aan
het einde van dit schooljaar
haalt hopelijk iedereen zijn
tafeldiploma met alle 10 de
tafels. Deze weken oefenen
we met de tafels van 1, 2 en
10. We starten deze week
met oefenen van de tafel van
5. Gelukkig doen we naast
hardop stampen ook allerlei
leuke spelletjes. Zoals
memory met tafels, overgooien met een bal terwijl
we de tafels herhalen of
sprongen zetten bij elke tafel
(2 stappen per keer). Het is
altijd leuk om thuis verder te
oefenen met de tafels. Dit
kan bijvoorbeeld met de
leuke gratis app voor op de
tablet: “tafelmonsters”.
Liefs uit groep 4
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Van chocolade puur, naar
beslag op de muur!
Eindelijk heeft groep 6-7 de eerste beloning bij elkaar
gesprokkeld. De klas werd omgetoverd tot een ware
patisserie. Eieren, bakpoeder, vanillesuiker en M&M’s
lagen verspreid over de vloer.
American Cookies moesten het einde product worden,
maar dit was nog best lastig! Juf had namelijk een
opdracht gegeven: ‘Neem van het recept de helft’.
Drie van de vier groepjes hadden overheerlijke koekjes
gebakken. Bij 1 groepje was het een gecarameliseerde
pannenkoek geworden (iets met te veel basterd suiker).
Maar we hebben wel gelachen!

4

Hannie Schaftschool

Welkom
Sinterklaasje
(Gemaakt door een leerling
uit groep 6-7)

Wakzwemmen
Woensdag 14 november
was er het jaarlijks wakzwemmen voor groep 7/8.
Tijdens deze les zwemmen
de kinderen met kleren,
schoenen en een jas aan. Ze
leren hoe ze uit een wak
moeten klimmen/rollen. Ook
ligt er een groot zeil in het
water waar gaten in zitten.
De kinderen zwemmen van
wak naar wak, begeleid door
duikers. Heel spannend
maar ook heel gaaf. Zie de
foto.
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Het vrijdaggevoel op de
vrijdag
Vrijdag 16 november heeft groep 8 een heerlijke dag
gehad. Buiten hard werken aan taal, rekenen, spelling en
wereldoriëntatie, was er ook ruimte voor leuke dingen.
Meester Kaj kwam langs om met steeds een groepje van
6 kinderen een spel doen. Dit spel heet ‘Mysterium’.
Mysterium is een coöperatief bordspel voor 2-7 spelers.
Eén speler, meester Kaj, kruipt in de huid van een geest
die leeft in een mysterieus oud landhuis. De geest kan
niet rusten totdat het mysterie rondom zijn dood is
opgelost. De kinderen waren een groep van
helderzienden die uitgenodigd waren door de eigenaar
van het landgoed om het mysterie van de plaats op te
lossen.
De geest probeert te communiceren door visioenen te
sturen naar de helderzienden die de gebeurtenissen van
de fatale avond proberen te reconstrueren.
Samenwerking en verstandig gokwerk zijn nodig om
deze uitdaging
tot een goed
einde te
brengen. Lukt
het hen om het
mysterie op te
lossen? Dan
kan de geest
eindelijk
rusten! De
kinderen
hebben
genoten en
meester Kaj
ook!!
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