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De klas
Komend schooljaar zitten er 24
kinderen in groep 4. Elf meisjes
en dertien jongens. Groep 4 zit
dit jaar in het gele lokaal. Dit is
het lokaal tegenover de
keuken.

Ziek/afmelden
Is uw kind ziek of heeft hij/zij
een afspraak bij de huisarts,
tandarts, etc. Laat mij dit dan
weten. Graag ontvang ik voor
08:15 een berichtje via Social
Schools.

Gym
Komend schooljaar zien de
gymlessen er iets anders uit.
De kinderen uit groep 4 en 5
worden verdeeld over drie
groepen. Verder worden de
gymlessen nog steeds
verzorgd door meester Kaj. De
leerlingen hebben op
w o e n s d a g - e n
donderdagochtend gym.
Hiervoor hebben ze
gymkleding en gymschoenen
nodig. Wilt u bij de aanschaf
van gymschoenen erop letten
dat het schoenen zijn met een
profiel, zodat uw kind goed
grip heeft. We vragen dit in het
kader van de veiligheid tijdens
de gymles. Alle kleuren zolen
zijn goed, behalve zwart.

Haarlem

Veiligheid

Informatie groep
4
Introductie
Beste ouders(s)/verzorgers(s) van
groep 4. Dit schooljaar ben ik de
fulltime leerkracht van groep 4. Ik
zal mijzelf even voorstellen. Mijn
naam is Donja Wit en ik ben 22
jaar. Ik ben geboren op het
mooie eiland Texel, maar door
mijn studie en de Hannie Schaftschool in Haarlem blijven
plakken. Wellicht hebben jullie mij al eens op het
schoolplein gezien, want afgelopen schooljaar stond ik
twee dagen voor groep 7. Ik ben afgelopen juni
afgestudeerd aan de Pabo en ga vol enthousiasme mijn
eerste jaar als leerkracht in. Ik heb er super veel zin in en
kan niet wachten om jullie en de leerlingen allemaal te
leren kennen en er samen een mooi schooljaar van te
maken!
Oudercontacten
Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we besloten om de
informatieavond te vervangen voor een kijkje in de klas.
Op uitnodiging van de leerkracht bent u welkom om een
les bij te wonen. Op die manier hopen we te kunnen
laten zien hoe een les in de klas van uw zoon/dochter
verloopt. Deze bezoekjes zullen eind september gepland
worden en zijn optioneel. Naast het kijkje in de klas zijn er
in de maand oktober startgesprekken en zullen er ook
twee gesprekken aan de hand van de resultaten van de
IEP worden gepland. Als er tussendoor zaken zijn die u of
de leerkracht wilt bespreken, kan er een extra afspraak
worden gemaakt.
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PBS
Jullie hebben inmiddels
veel informatie over PBS
gehad. In groep 4 verdienen
de kinderen bij vijftien
bandjes een beloning van
10 minuten. Deze beloning
mogen de kinderen zelf
kiezen en in overleg met de
leerkracht gaan uitvoeren.
Dit kan zijn: lunchen in een
andere groep, tien minuten
op de iPad of tien minuten
extra gymmen. In het
Schaftertje staat vermeld
welke regel de komende
week aan de orde komt op
school en in de klas.

Traktaties
De Hannie Schaftschool
promoot gezonde traktaties.
L o l l y ’s e n a n d e r h a r d
snoepgoed willen wij uit
veiligheidsoverwegingen
niet opeten in de klas.
Mocht een kind dit toch
willen trakteren dan mag
het wel worden uitgedeeld,
maar gaat de traktatie mee
naar huis en kunt u hier
thuis als ouder/verzorger
over beslissen.

Haarlem

Brengen & halen
Om 08:20 gaat de deur open. Ouders zijn twee dagen per
week van harte welkom om met hun kind even de klas in te
komen en samen een werkje te maken. De leerlingen starten
altijd aan een tafel waar een zelfstandig werkje klaarligt. Om
08:30 starten we de dag. Daarvoor klinkt een belletje. Het is
fijn als iedereen echt om 08:30 uur het lokaal heeft verlaten,
zodat wij de dag rustig kunnen openen. Om 14:00 stopt de
schooldag en gaan de kinderen in een rij naar buiten. Er wordt
verzameld op het plein alwaar de kinderen de leerkracht
gedag zeggen en melden door wie ze opgehaald worden.
Pauze, eten en drinken
Rond 10:00 uur eten en drinken de leerlingen een
tussendoortje. Het tussendoortje bestaat bij voorkeur uit fruit
of groente, zoals een stukje kaas, een broodje, komkommertje,
tomaatje, etc. De school stimuleert het drinken van water. Na
het tussendoortje gaat de klas een kwartier buiten spelen. De
lunch vindt rond 12:00 uur plaats. De lunch bestaat bij
voorkeur uit twee of drie boterhammen met gezond beleg of
een bekertje yoghurt, water, melk of sap. Na de lunch spelen
de kinderen weer een kwartiertje buiten.
Talentfluisteren
Op de HS krijgen alle leerlingen de
ruimte om te ontdekken wat zijn of haar
eigen interesses en talenten zijn. Wij
helpen de leerlingen bij het ontdekken
van hun talenten door talentgesprekken
te voeren en door elke week een talent
in de klas te bespreken. In de
talentgesprekken worden leerlingen
zich bewust van activiteiten waar zij energie van krijgen. Zij
leren hun eigen talent onder woorden te brengen en dit
draagt bij aan een positief zelfbeeld, meer veerkracht en
weerbaarheid. Persoonlijke aandacht helpt leerlingen bij het
ontwikkelen van hun zelfvertrouwen. Elke leerling heeft
tenminste 1x per 2 jaar een talentgesprek met de leerkracht
van zijn eigen groep. Een verslagje van het gesprek komt in
het portfolio van de leerling te staan. Welk talent besproken
wordt in de klas kunt u lezen in het Schaftertje.
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Blink
Voor wereldoriëntatie wordt de methode ‘Blink’ gebruikt. Dit
is een methode waarbij geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur en techniek geïntegreerd worden aangeboden. Dit
houdt in dat er projectmatig aan alle vakken van
wereldoriëntatie wordt gewerkt. Er wordt gewerkt aan vijf
thema’s per jaar, die op bepaalde momenten worden
afgesloten. Elke week werken de kinderen uit groep 4
een uur aan Blink.
Toetsen
Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen nemen wij toetsen af met behulp van het
leerlingvolgsysteem IEP. De IEP toetsen worden op maat twee keer per jaar afgenomen. De
eerste IEP toets wordt afgenomen in de periode tussen december en eind januari. De tweede
IEP toets wordt afgenomen in de periode vanaf mei. De methode gebonden toetsen volgen na
elk blok. Als een IEP toets is afgenomen ontvangt u een uitnodiging voor een
voortgangsgesprek.
Portfolio
Iedere kind op de HS heeft toegang tot het eigen portfolio via Social Schools. Het kind kan zelf
dingen in zijn of haar portfolio zetten: een foto of filmpje van iets waar hij/zij heel trots op is of
blij van wordt, een foto van een werkstuk of een verhaal, de ontdekking van een talent en nog
veel meer. Het portfolio en het gebruik hiervan is in ontwikkeling en wordt dit jaar verder
uitgewerkt. Het portfolio en de IEP resultaten zijn samen het nieuwe rapport en dienen als
leidraad bij de voortgangsgesprekken die twee keer per jaar gehouden worden.
Contact
Ik hoop jullie de eerste weken allemaal te zien en te spreken. Natuurlijk is er altijd de
mogelijkheid om mij tussentijds te spreken als u vragen heeft of er dingen onduidelijk zijn.
Ik ben bereikbaar, telefonisch op het schoolnummer, of via onderstaand e-mailadres
(donja.wit@spaarnesant.nl). Daarnaast is het ook mogelijk om mij een berichtje te sturen via
Social Schools of mij aan te spreken op het plein.
Wij gaan er met elkaar een mooi jaar van maken, tot snel!
Met vriendelijke groet,
Donja Wit

Haarlem
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