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Belangrijke data
16 okt: Voorstelling groep
1/2 A, om 13.30 uur voor de
ouders / presentatie Blink
groep 3-4-5 van 8.30 tot
9.00 uur
18 okt 14.00 uur: start
Herfstvakantie
28 okt: Studiedag
8 nov: Rapport groep 8

PBS
Gedragsverwachting
Week 42: In de wijk
Week 44: Klassenregels en
ruimte wc
Week 45: Schoolplein

Haarlem

Bende
Wat hebben de kleuters genoten van de voorstelling van
Toneelgroep BENDE: ‘Bonje in de bus’ .
Het is een bijzondere dag...de grote bus is op weg naar
het Hoofdkwartier. Het is een bus vol gevoelens. Maar
wie mag er aan het stuur? Blij, Boos, Paniek of toch
Verdriet?
De rijkunsten lijken nogal uiteen te lopen. Weet Blij de
weg eigenlijk wel? Heeft Boos niet teveel vaart erin? En
wat als Paniek ook wil sturen...?!?!
De grote vraag is of het gaat lukken om de bestemming
te bereiken met zoveel bonje in de bus..

Drama lessen
De afgelopen drie woensdagen heb ik drama lessen
mogen geven aan de groepen 3 t/m 8. Het was een groot
feest. We hebben gewerkt rond het thema ‘reis je mee’
n.a.v. de kinderboeken week. De eerste les hebben we
onze koffers ingepakt met allerlei gekke, bijzondere en
grappige spullen. We hebbenop de trein staan wachten
of de auto ingepakt en zijn op reis gegaan.
De tweede les hebben we verschillende plekken op de
wereld ontdekt, met verschillende vervoersmiddelen. En
we zijn met z’n allen in een heel bijzonder restaurant
gaan eten.
De laatste les stond in het teken van een emotionele reis
met de bus terug naar huis.
Ik heb genoten van de creativiteit en inventiviteit van de
kinderen. Ze hebben met veel plezier en enthousiasme
gewerkt. Ik ben echt trots op ze.
Ik kijk ook uit naar het volgende blok dat op 26 februari
2020 van start gaat en ook weer drie lessen duurt.
Juf Mieke
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CJG coach
CJG staat voor Centrum
voor Jeugd en Gezin. Elke
wijk in Haarlem heeft een
CJG. Bij het CJG kunt u
terecht met allerlei vragen
over opvoeden. Elke school
in Haarlem heeft een contact
persoon bij het CJG, de CJG
coach van de school. Voor
de Hannie Schaftschool is
dat Nathalie Geutskens.
Nathalie houdt elke eerste
dinsdag van de maand
i n l o o p s p re e ku u r o p d e
Hannie Schaftschool. Als u
vragen heeft over opvoeden
loop dan gerust bij haar
binnen. Zij helpt u verder.
Het inloopspreekuur is in de
ib-kamer tegenover groep
1-2b.
Di 12 nov 8.30-9.30 uur

Lezen
De kinderen in groep 3 gaan
nu echt ontdekken hoe leuk
lezen is. Afgelopen donderdag hebben alle kinderen
een boek uitgezocht in de
schoolbibliotheek. In de klas
lukt het al om 5 minuten zelf
een boekje te lezen en
sommige kinderen lezen
zelfs als andere kinderen
nog lekker met de klei of de
lego spelen.
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Hap Hap en rare combinaties
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5 les
gehad over gezonde tussendoortjes. Ze keken filmpjes
over turnster Sanne Wevers. Zij vertelde wat ze allemaal
nodig heeft om in goede conditie te blijven. Ook hebben
de kinderen heerlijk kunnen smullen van gekke
combinaties.
Hebben jullie ook
wel eens paprika
met pindakaas
gegeten? Echt
een aanrader
volgens de
kinderen!
Op vrijdag mocht
iedereen een
zelfontworpen
pauzehap
meenemen. Zie
hier het resultaat:

In de emotie bus
Ook groep 3 heeft genoten van toneelgroep BenDe. In
de drama les van juf Mieke is groep 3 zelf in de emotie
bus gestapt. Wat hebben we gelachen, gehuild, en sip en
boos gekeken.
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Emotiebus
Drie weken lang op
woensdag hebben wij les
gehad van Juf Mieke. Zij
leerde ons toneelspelen.
Woensdag gingen we in
getallen praten: 15 13 7 23
56 8 9 3 564. Dat was zo gek,
maar heel leuk!
Op de foto hieronder
gingen we ‘de bus’ spelen.
Iedereen die in de bus kwam
had een bepaalde emotie.
Kunnen jullie ze zien?
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Ga je mee op reis?
Afgelopen week zijn de kinderen uit groep 4
verschillende keren op reis gegaan ter gelegenheid van
de Kinderboekenweek. Ze werden elke lunch
voorgelezen door een ouder. Prachtige prentenboeken
en vele mooie verhalen kwamen voorbij, er werd zelfs in
het Engels voorgelezen. Het was onwijs leuk! Bedankt
allen die hebben voorgelezen. De kinderen en ook ik
vonden het hartstikke leuk.

Groepsbeloning en mandala
tekenen
Voor de groepsbeloning heeft groep 6 een pyjama dag
gehad op vrijdag 4 oktober. De leerlingen kwamen in de
leukste outfits naar school. Een hoop knuffels hebben op
deze dag ook een hoop geleerd. Het was een zeer
geslaagde dag. De leerlingen zijn ook al goed op weg
naar de volgende groepsbeloning.
Voor tekenen zijn de leerlingen bezig geweest met het
maken van hun eigen mandala. Hierbij hebben ze
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Jong023
Jong023 is een leuke,
leerzame, lokale krant voor
en door Haarlemse kinderen
van 7 t/m 12 jaar.
De krant wordt elke maand
uitgedeeld op vrijwel alle
basisscholen in Haarlem.
Kinderen vertellen in
Jong023 over leuke, bijzondere en gewone dingen
die ze in hun buurt doen.
Over natuur & duurzaamheid, cultuur, gezondheid en
sport. Natuurlijk staan er ook
moppen in, raadsels, puzzels
en een prijsvraag!
De fotograaf en de schrijver
zijn mee geweest met ons
bezoek aan de Hout. Zij
hebben een hele bladzijde
over ons geschreven.
Daantje: ‘Juf, ik sta weer met
de geit op de foto.’
Kirill: ‘Ik dacht dat ik een
heel rood hoofd had van het
blazen op het ligusterblaadje.’
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gekeken naar de vormen van een mandala en de
verschillende spiegellijnen die erin zitten. Nadat ze
hadden gekeken naar voorbeelden zijn ze zelf aan de
slag gegaan. Met potlood en liniaal verschenen vele
lijnen op papier. Toen alle vormen op papier stonden
kwam de volgende stap. De kleuren toevoegen. Hierbij
kregen de leerlingen uitleg over de kleurencirkel van
Itten, met hierin alle basiskleuren. Ze hebben uitgelegd
gekregen welke kleuren elkaar complementeren. Deze
kleuren zorgen ervoor dat ze allebei opvallen naast
elkaar.
Deze complementaire combinaties hebben de leerlingen
dan ook heel mooi in hun creaties verwerkt. Daarom
hebben alle mandala’s een plekje in de klas gekregen,
zodat we ze goed kunnen bewonderen.
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