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Belangrijke data
24 nov: Nationale Hannie
Schaft Herdenking- Nieuwe
Groenmarkt
5 dec: Sinterklaasfeest
6 dec: Uurtje later op school
komen mag, school is wel
om 08.15 open

PBS
Gedragsverwachting
Week 47: Elf van jezelf
Week 48: Algemene ruimtes
Week 49: Elf van jezelf

Sinterklaasfeest op school
Donderdag 5 december brengen Sinterklaas en zijn
pieten een bezoek aan de Hannie Schaftschool. Hierbij
geven wij u alvast wat informatie over deze dag.
De kinderen worden op de normale schooltijd
(08.15-08.30 uur) verwacht in hun eigen klas. Om 08:30
uur start de leerkracht de dag met de kinderen en nemen
de ouders afscheid. Sinterklaas zal rond 09.00 uur
arriveren op school en de leerlingen en leerkrachten
ontvangen Sinterklaas in het toneellokaal.
De kinderen krijgen deze dag iets te drinken en iets
lekkers. Ze nemen wel hun eigen lunch mee.
Deze feestelijke schooldag zal eindigen om 14.00 uur.
Op 6 december mogen de kinderen een uurtje later op
school komen. De leerkrachten zijn er wel gewoon om
8.15 uur.
Alvast hartelijk dank en wij wensen iedereen een heel fijn
Sinterklaasfeest.
Namens de Sintcommissie,
Marjolein Hoffman en Elisah van Noort

Kwaliteitsvragenlijst
Vorige week dinsdag heeft u via Social Schools een
uitnodiging gekregen voor het invullen van de
kwaliteitsvragenlijst. Voor ons een belangrijke meting om
te ontdekken hoe u over verschillende zaken denkt. Wij
kunnen met uw feedback ons beleid en handelen
aanscherpen. Ondertussen heeft 26% van het aantal
gezinnen de lijst al ingevuld. Heel erg bedankt hiervoor.
Wij hopen natuurlijk op meer ouders die de lijst willen
invullen, zodat de uitkomst een nog breder beeld geeft.
Dank u wel alvast voor de moeite.
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Lampionnen
Wat een prachtige
lampionnen zijn er weer
gemaakt. De kleuters gingen
in optocht door de school
langs verschillende andere
groepen om daar een nieuw
lied uit een digitale muziekmethode te zingen.
Natuurlijk sloegen we de
‘gouwe ouwe’ liedjes ook
niet over. Na afloop kregen
we een lekkere mandarijn,
verzorgd door het Activiteitenteam dat ook de hal
m o o i v e r s i e rd h a d . N u
toveren zij alles weer om
voor het volgende feest.
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Talentfluisteren in groep 3
Wat is dat nu. Ik heb een kaart op mijn tafel liggen waar
doorzetter op staat. Ja, dat past wel bij mij. Apetrots staat
Nina op en vertelt aan haar klasgenoten dat zij graag
werkjes helemaal af wil maken en dan heel tevreden en
blij is. Ze laat zich door niemand afleiden en blijft
proberen ook als ze moe is of het lastig vindt. Maar Nina
denkt dat er nog wel meer kinderen in de klas zijn die het
talent doorzetten hebben. Mickey heeft het talent stille
helper en meteen steken er een paar andere kinderen
hun vinger op die ook een stille helper zijn of vinden dat
een klasgenoot een stille helper is. Tuana heeft het talent
aansteker, oh maar dat talent heeft Sofie ook vinden
klasgenoten en Sofie begint te stralen. Zo praten we met
elkaar over talent in groep 3. En waar de juf nu zo blij van
wordt is dat de kinderen op zoek gaan naar elkaars
talenten en dat het over en weer complimenten regent.

Op bezoek
Groep 3 bezoekt de presentaties van groep 8.

Vervolg op volgende blz.
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De kaplakinderen

Wasmiddelfles
In groep 7/8 hebben we van
e e n w a s m i d d e l fl e s e e n
hoofd/dier gemaakt.

Al vanaf het begin van het schooljaar maken de kinderen
uit groep 4 de meest prachtige bouwwerken van Kapla
(kabouterplankjes).
Torens, bruggen,
racecircuits en
katapulten, de blokjes
vliegen (soms letterlijk)
om je oren. Een tijdje
geleden werden zelfs
stoelen en tafels uit de
lokalen gesleept om bij
de top van de toren te
komen. Met dank aan
groep 7 en 8 die hierbij
assisteerden en de
afgelopen weken super
voorzichtig langs de
bouwwerken zijn
gelopen.

Wereldse kinderen
In groep 6 zijn wij de afgelopen week begonnen met het
nieuwe thema voor wereldoriëntatie, namelijk Wereldse
kinderen.
In dit thema zijn de leerlingen begonnen met het kijken
naar hun eigen talenten en eigenschappen. De
leerlingen zijn met elkaar in gesprek gegaan over welke
talenten ze eigenlijk hebben. Ze hebben dit vergeleken
met elkaar en talenten aan elkaar beschreven. Hier
werden hele mooie talenten beschreven. Zoals: “Je bent
heel goed in het helpen van anderen” en “Je bent altijd
aan het lachen”.
Daarnaast hebben de leerlingen dit gekoppeld aan
talenten die de juf voorlas. Zo zijn we er bijvoorbeeld
achter gekomen wie er een ‘mooimaker’ of een
‘foutenspeurneus’ is. We hebben ontdekt dat er een
hoop talenten in de klas te vinden zijn.
De komende periode gaan we samen kijken naar
kinderen over de hele wereld nu en in t verleden. Wat is
er anders en wat is er hetzelfde? Alle ervaringen gaan de
leerlingen in hun eigen ik en jij boek bundelen.
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Nationale Hannie
Schaftherdenking
Op zondag 24 november
zullen 5 kinderen uit groep
7/8 van onze school met hun
ouders de Nationale Hannie
Schaft Herdenking bijwonen
en één leerling leest het
gedicht voor dat op 4 mei
op de Dam is voorgelezen.
Ieder jaar op de laatste
zondag in november vindt
de Nationale Hannie Schaft
Herdenking in Haarlem
plaats. Deze Herdenking is
toegankelijk voor iedereen,
oud en jong, die stil wil staan
bij de offers die werden
gebracht door de vrouwen
en mannen in het Verzet en
de lessen die wij daar
vandaag de dag nog steeds
uit kunnen trekken. Wilt u
meer informatie? Ga dan
naar
de
website
www.hannieschaft.nl/
herdenking
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Wereldsterren
Vrijdag 15 nov was het dan zover… de presentaties van
de zelfgekozen wereldsterren van groep 7/8. Van Anton
Mussert, Hitler, Hannie Schaft en Anne Frank, naar
Dzjengis Khan, Stephen Hawking en Steve Jobs van
Apple.
Elk groepje had zich goed voorbereid en een mooi
stukje beleefmuseum ingericht. Er kwamen veel ouders
kijken, luisteren en beleven. Ouders dank jullie wel dat
jullie met zovelen waren. Super leuk. Na de ouders
kwamen groep 3 en 5 ook nog even langs. Hieronder een
kleine impressie van een fantastische ochtend.
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