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Belangrijke data
16 jan: Ouderavond groep 2
19:30-20:30 uur
24 jan: Techniekdag groep
7/8
30/31jan: Onderwijsstaking
groep 1/2B, 1/2C en 7/8
geen les (zie ook bijlage)
7 feb: Rapporten mee
10 feb: week v/d rapportgesprekken
15 feb; Voorjaarsvakantie
24 feb: Studiedag

PBS
Gedragsverwachting
Week 3: Elf van jezelf
Week 4: PP PBS
Week 5: Klassenregels en wc

Talenten
Week 3: Groepsdier
Week 4: Uitblinker als ik dat
wil
Week 5: Ontrafelaar

Talentfluisteren
Op maandag 24 februari van 19:30-21:30 uur is er een
ouderavond Talentfluisteren. Els Pronk, die ook onze
studiedagen begeleidt, vertelt u die avond alles wat u wilt
weten. Als er aan het eind van de avond nog tijd over is,
kunnen we misschien wel een talentgesprek voeren met
een aantal ouders. Wij hopen op een grote opkomst. Wilt
u laten weten of u komt en met hoeveel personen via de
mail: info@hannieschafthaarlem.nl
Vanaf januari 2020 gaat u in het Schaftertje ook
kennismaken met de talentfluisterkaarten. Elke week staat
er een talent centraal. In de klas worden korte activiteiten
gedaan rondom het talent van de week. Herken jij dit
talent bij jezelf? Herken je het bij iemand in je omgeving?
Deel de kaart maar aan iemand uit. Wat betekent het om
dit talent te hebben? Zou je dit talent graag willen
hebben? Heeft het misschien ook nadelen om dit talent
te hebben? Speel eens na hoe iemand met dit talent
doet? En toch nog even voor alle duidelijkheid: Een
talent is iets wat je heel graag doet, je hoeft er weinig
moeite voor te doen en de tijd vliegt als je jouw talent
inzet. Je raakt in een flow. Je krijgt er vooral energie van
maar het kost ook energie, het is onmogelijk om de hele
dag in een flow te zitten. Als je even in een dipje zit is het
fijn om te weten wat jou weer blij maakt, maak dan
gebruik van jouw talent.

123Zing
Sommige kinderen vinden het
heel spannend om hardop iets
voor de groep te vertellen. Maar
deze kinderen genieten er wel
van om samen met andere
kinderen hardop te zingen. Ook
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Teylers Museum
In het Teylers Museum is van
1 februari t/m 1 maart de
familietentoonstelling Dinomakers te zien. Het Teylers
Museum wil een grote wand
inrichten met kunstwerken
van leerlingen van basisscholen. De kinderen maken
allemaal hun eigen dinosaurus. De deelnemers gaan
natuurlijk ook hun eigen
kunstwerken bekijken in het
museum. Groep 3 doet mee
aan dit project. In de eerste
weken van januari gaan ze
het dino kunstwerk maken.
Op woensdag 5 februari
gaan we onze kunstwerken
bekijken in het Teylers
Museum. Meer informatie
over het project ontvangen
de ouders via social schools.
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zijn er kinderen voor wie het bewegen in de gymzaal
lastig is. Deze kinderen kunnen soms wel ritmisch
bewegen door met een stokje op de muziek mee te
tikken.
Voor deze kinderen kan muziekles heel belangrijk zijn.
Muziekles is belangrijk, zo blijkt uit onderzoek, voor de
ontwikkeling van alle kinderen. Het heeft een positief
effect op de taalontwikkeling en verbeterd de motoriek.
Een goede muziekles heeft een kalmerende werking en
draagt bij aan de positieve sfeer in de klas.
Hiervoor zijn wij (het team van de Hannie Schaft) gestart
om muziek een structurele plek te geven in ons
lesprogramma. Dit hebben wij uiteraard in samenspraak
met de Medenzeggenschapsraad gedaan. Wij hebben
hiervoor subsidie gevraagd en gekregen. Dit geld gaan
wij gebruiken om een begeleidingstraject te bekostigen
en een geschikte methode aan te schaffen. Samen met
de leerlingenraad hebben wij gekozen voor de methode
123zing. Deze methode sluit goed aan bij onze manier
van lesgeven en heeft een eigentijdse uitstraling. De
komende weken krijgen wij begeleiding van Martijn van
HART (een culturele instelling in Haarlem) om de
methode goed in te voeren.
Wij hopen dat jullie de komende periode thuis veel
nieuwe liedjes zullen gaan horen!
De werkgroep muziek

Groepsbeloning & muziek
Nu de kerst is geweest en ook het vorig decennium is
afgesloten, is de ‘normale’ gang van zaken voor groep 6
weer begonnen. En wat is dit jaar goed begonnen. De
leerlingen hebben vorige week weer een
groepsbeloning behaald en daarom gaan we komende
week bedenken en stemmen wat het deze keer gaat
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Muziek van Meester
Martijn
O o k j u ff e n e n m e e s t e r
moeten zich blijven
ontwikkelen! Meester Martijn
gaf daarom een muziekles.
Zo konden juf Maaike en Juf
Saskia goed kijken hoe hij
het deed, zodat zij dit jaar de
beste muzieklessen kunnen
geven!
Wij vonden het in ieder
geval geslaagd.
Groetjes groep 5
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worden. De leerlingen komen altijd met leuke ideeën,
dus het is altijd weer een verrassing wat ze nu gaan
bedenken.
Naast het behalen van de groepsbeloning hebben we
ook een muziekles gehad over hoe een liedje is
opgebouwd. Intro, coupletten en refreinen en nog veel
meer kwam aan bod. De komende weken gaan we hier
ons verder in verdiepen en er mee oefenen. De eerste les
werd gegeven door Meester Martijn, hij komt helpen om
alles uit de methode te halen.
Ook zijn we gestart met het uitwerken van het ik en jij
boek. Hierbij gaan de leerlingen kijken naar hun eigen
leven en het leven van leeftijdgenoten. Ze gaan kijken
naar iemand ergens anders op aarde, maar ook iemand
uit de geschiedenis.

Ziek en gezond
Hoe vaak zeggen we niet tegen iemand: “gezondheid!”.
Gelukkig is het voor de meeste kinderen de gewoonste
zaak van de wereld om gezond te zijn. Als het goed is
spelen kinderen, ze rennen en bewegen. Ze hebben trek
in eten, slapen lekker, ze experimenteren en gaan
uitdagingen aan. U als ouder weet wat goed is voor uw
kind. U weet hoe u uw kind gezond op laat groeien door
goede voeding, goede slaap- en leefgewoonten,
lichaamsverzorging, hygiënische leefomstandigheden,
sport en beweging, buiten spelen en veel contact met de
natuur. Kinderen bouwen zo weerstand op tegen ziekten,
zitten goed in hun vel en ontwikkelen zich daardoor ook
geestelijk goed. Gewoonten op het gebied van gezond
leven ontstaan al op heel jonge leeftijd. Kinderen zijn zich
daar zelf niet van bewust. Gezond leven en soms ziek zijn:
het hoort bij de dagelijkse ervaringen. Daarom is het ook
een fijn thema om mee te werken.
Dit nieuwe thema in groep 1/2 zit vol met activiteiten die
met ziekte en gezondheid te maken hebben. De kinderen
spelen en experimenteren in een apotheek. Zieke
poppen en knuffels worden behandeld in de huishoek,
waar de kinderen de rol spelen van dokter en
verpleegkundige. Er wordt nagedacht over
lichaamsverzorging, gebroken ledematen, losse tanden
en wat er in je lichaam allemaal gebeurt.
De begrippen en themawoorden die deze periode aan
bod komen zijn o.a :
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Ingezonden
bericht
“Stichting Buurtschaak geeft
schaaklessen
op
verschillende scholen in de
regio, bijvoorbeeld in de
Kleverparkschool. Schaken is
niet alleen heel goed voor
je, maar ook heel leuk! Vanaf
donderdag 6 februari tot en
met 18 juni kunnen alle
kinderen meedoen met een
nieuwe serie schaaklessen.
In 16 lessen leren ze de
basisregels van het schaken
en eindigen ze met een
officieel diploma. Het is voor
kinderen tussen de 6 en 12
jaar, beginners en gevorderden, de lessen zijn iedere
donderdag van 15.30 tot
16.30 uur en worden verzorgd door ervaren trainers
van stichting Buurtschaak.
Dankzij subsidie en giften is
de eigen bijdrage 70 euro
per kind. Kinderen krijgen
een schaakboek en toegang
tot een schaakapp om ook
thuis te oefenen en te
spelen. Voor meer informatie
en aanmelden,
zie www.buurtschaak.nl
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Alle lichaamsdelen (ook enkel, pols...) vies, schoon,
wassen, poetsen, vallen, pijn, snee, schaaf, bang, dokter,
verpleegkundige, zuster, assistente, ziekenhuis,
ambulance, breken, scheuren, verband, pleister, spuit,
operatie, hechten, thermometer, koorts, griep,
medicijnen, pil, drankje, apotheek.
Spullen gezocht:
Om de klas aan te kleden en het thema tastbaar te maken
zijn we op zoek naar doktersspullen. Verband, pleisters,
potjes, spuitjes……alles is welkom. Zet u wel de naam
van uw kind op de spullen die u graag terug wil hebben
na afloop van het project?
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