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Belangrijke data
1 feb: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
8 feb: Rapporten
11 feb: Week van de rapportgesprekken
16 feb t/m 24 feb: Voorjaarsvakantie
25 feb: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
4 mrt: PBS-informatieavond
19:15 –20:30 uur

PBS
Gedragsverwachting
Week 5: Klassenregels en
ruimte wc
Week 6: Elf van jezelf
Week 7: In de wijk

Staking
Op 15 maart is er een brede
onderwijsstaking aangekondigd. De stakingsbereidheid in het team van
de Hannie Schaftschool is
groot. We vragen u alvast
rekening te houden met het
feit dat de school die dag
dicht zal zijn.

Haarlem

Verkeersveiligheid
Wij willen natuurlijk allemaal dat kinderen veilig naar
school kunnen komen. Bij de haal- en brengmomenten is
het erg druk in de straat. Wij vragen u om zoveel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te komen. Mocht u toch
met de auto komen, wilt u dan rustig rijden en de auto
iets verder parkeren en het laatste stukje lopend
afleggen? Dat zou enorm helpen om de veiligheid
rondom de school te vergroten. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Rapportgesprekken
Het inschrijven voor de gesprekken kan vanaf 28 januari
om 19:00 uur.
U krijgt via Social Schools een uitnodiging hiervoor. Wilt
u afstemmen wie van de ouders inschrijft in het rooster?
Dan voorkomen we dubbele inschrijvingen.
Vorig jaar hebben we al aangekondigd dat we in het
kader van eigenaarschap van leerlingen over hun eigen
ontwikkeling graag de gesprekken vanaf groep 5 met het
kind erbij willen voeren. Om die reden roosteren we het
laatste gesprek om 19:50 in. Er zullen uiteraard ook
middaggesprekken ingepland worden.

Inloop t/m groep 8
In Schaftertje nummer 5 van 19 november kondigden we
een proefperiode aan t/m de voorjaarsvakantie voor een
inloop voor alle ouders, ook vanaf groep 5. We hebben
gevraagd rekening te houden met het bevorderen van
de zelfstandigheid van de kinderen vanaf groep 5. Het
voorstel was om af en toe eens mee naar binnen te lopen
om te zien wat er in de klas gebeurt. We moeten zeggen,
dit is een groot succes. Ouders werken hier fantastisch
aan mee en we vinden het positief dat ouders op deze
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Originele beloning
Johnny had voor zijn
beloning wel iets heel
origineels en leuks gekozen;
hij wilde de instructie van de
rekenles geven. Na een
uitgebreide voorbereiding
was het dan echt zo ver, met
uitleg in de hand ging hij
super stoer aan de slag. De
kinderen namen meester
Johnny heel serieus zoals je
kan zien op de foto’s. Hij
heeft de les ook zelf
nagekeken en was naar
eigen zeggen zeer tevreden
over het resultaat. Er konden
veel krullen gezet worden in
de schriftjes. Super leuke
beloning! Ik ben benieuwd
of er nog meer juffen en
meesters zullen verschijnen
de komende tijd!
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manier hun betrokkenheid bij hun kind(eren) en bij de
school tonen. Ook van ouders zelf hebben we positieve
reacties gekregen. Er was geen lange vergadering voor
nodig om te besluiten dat we hier gewoon mee
doorgaan.

Winterpret
Ook groep 3 en 4 hebben
vorige week genoten van de
sneeuw met het buitenspelen.
Op het voetbalveld was een
groot sneeuwballengevecht
en er zijn meerdere
sneeuwpoppen gemaakt.

Einde IB-tijdperk op HS
Na 8 jaar de spil in de leerlingenzorg te zijn geweest, ga
ik mij in het nieuwe schooljaar helemaal richten op mijn
werk als leerkracht op de Hannie Schaftschool. Ik doe
mijn werk als intern begeleider met veel plezier. Het is
een voorrecht om regelmatig in de groepen te mogen
kijken en samen met de leerkrachten, ouders en kinderen
op zoek te gaan naar manieren om het schoolleven voor
iedereen zo leuk en lucratief mogelijk te maken. Ik heb
veel geleerd en intens genoten van alle gesprekken die
ik gevoerd heb met de kinderen, hun ouders en mijn
collega’s. De keerzijde is dat ik regelmatig tot 6 uur op
school ben en dan toch met een ontevreden gevoel naar
huis ga omdat ik onvoldoende tijd heb genomen om die
ene leuke les echt goed voor te bereiden voor mijn
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Wie heeft dit
gevonden?
Layla is haar rode Woezel en
Pip rugzak met gymkleding
kwijt. Layla zit in groep 5.
Romy is tijdens het
sneeuwballen gooien op het
plein haar gouden oorbel
verloren. Romy zit in groep
3.

De zuidpool
De pinguïn is een
dierensoort dat hoort bij de
vogels. Ze lopen meestal in
grote groepen. Nou ja,
lopen kun je niet zeggen. Ze
waggelen heen en weer.
Daardoor zijn ze niet zo snel.
Wel zijn het fantastische
buikschuivers!
Zie hier een klein resultaat
van een pinguïngroep uit
6-7:
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groep. Tijd dus voor een nieuwe uitdaging op de Hannie
Schaft. Nog meer leuke lessen geven en om half 6 naar
huis met een voldaan gevoel. We zijn al op zoek naar een
nieuwe intern begeleider voor het nieuwe schooljaar en
hopen haar of hem spoedig aan jullie voor te stellen.
Hartelijke groet,
Christa

“Wie ben ik?”
Who am I? Am I a whale, bee or a tiger? Is this animal
small or fast? What colour is it? Afgelopen week speelden
we ‘Wie ben ik?’ in het Engels met dieren. Het was echt
geweldig. De kinderen leerden Engelse dierennamen. Ze
praatten allemaal in het Engels, luisterden naar elkaar en
raadden hun dier.

De Engelse les was een
mooie afwisseling op het maken van de Citotoetsen. Elke
dag stond er een toets op de planning. Rekenen, lezen,
spellen en begrijpend lezen kwamen allemaal aan bod.
De kinderen hebben onwijs hard gewerkt. Gelukkig zijn
alle toetsen nu gemaakt.

Soms zijn groep achters ook
nog wel extra lief.
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