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Visietraject 
Bij het uitkomen van dit eerste Schaftertje starten we 
alweer met de derde week na de vakantie. Het lijkt of we 
al veel langer bezig zijn, zo vertrouwd voelt het. Er wordt 
aan alle kanten gelezen, gegymd, gerekend en gespeeld. 
De nieuwe kinderen zijn inmiddels al behoorlijk gewend, 
de nieuwe collega’s gelukkig ook. Zo’n goede start van 
het schooljaar belooft wat voor de rest van het jaar! 
Het komende jaar zal in het teken staan van visievorming. 
De afgelopen jaren is de school behoorlijk gegroeid en 
met een grotere groep kinderen komen ook meer 
verschillen tussen kinderen. Denk aan verschillen in 
achtergrond, interesses, tempo en de aanpak die 
kinderen nodig hebben. Bovendien verandert de wereld 
om ons heen ook voortdurend en daar wil je als school 
ook op een goede manier op in kunnen spelen. Tijdens 
de studiedagen zullen we daarom als team veel 
gesprekken voeren over wat dit alles voor ons betekent 
en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan, nu en in 
de toekomst.  
Bij deze visiegesprekken gaan we eerst helemaal terug 
naar de basis; onze ‘pedagogische opdracht’. Wat willen 
we kinderen meegeven en waarom? En wat zijn de 
waarden die daar dan bij horen? Vervolgens gaan we 
kijken naar wat die waarden betekenen voor de inhoud 
van onze lessen, de aanpak en de organisatie. Al met al 
een groot project waar in eerste instantie misschien niet 
zoveel van te merken is. Het denkproces kost veel tijd en 
is dus niet meteen terug te zien in de school.  
Er zullen veel gesprekken zijn met elkaar als team, maar 
we zullen ook zeker manieren vinden om de mening van 
de kinderen en u als ouder te peilen. De Hannie 
Schaftschool zijn we immers met elkaar!  

Haarlem 1

Belangrijke data 

14 sept: Studiedag, kinderen 
zijn vrij 
15 sept: Informatieve en 
g e z e l l i g e a v o n d v o o r 
ouders, start om 19.30 uur  
20 sept: Hoedjesdag 
5 okt: Vragenuurtje CJG 
coach Nathalie (zie verderop 
voor meer informatie) / Start 
Kinderboekenweek 2022 
‘ G i - G a - G r o e n ’ / 
H a a r l e m m e r h o u t d a g e n 
groep 7 
12 okt: Theatergroep BeNde 
speelt op school voor de 
groepen 1 t/m 4 
13/14 okt: Democracity 
groep 7 en 8 
15 okt: Start Herfstvakantie 
24 okt: Studiedag, kinderen 
zijn vrij 
26 okt: Excursie Kabouter-
pad voor groep 1/2 

PBS 
Gedragsverwachting 

Week 37: Elf van jezelf 
Week 38: Schoolplein  

Talenten 

Week 37: Jazegger 
Week 38: Groeimotor

SCHAFTERTJE 
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid
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CJG Coach op school 
Opvoeden en opgroeien; het is zo 
gewoon en soms ook zo ingewikkeld. 
Iedereen heeft er wel eens vragen 
over, opvoeden gaat nou eenmaal 
niet vanzelf. Bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) kun je terecht. 
Samen met jou zorgen wij dat jij en je 
gezin op eigen benen verder kunnen. Van 
advies, cursussen, coaching tot opvoedondersteuning, 
wij zijn er wanneer jij ons nodig hebt. Heb je vragen? 
Loop binnen bij ons vragenuurtje bij CJG-Coach Nathalie 
Geutskens. Het vragenuurtje is er voor ouders en/of 
leerkrachten van de school. Het 
vragenuurtje op onze school is op 
elke eerste woensdag van de 
maand van 9.00u tot 10.00u. 
Samen met de CJG-coach zet je 
op een rij wat er goed gaat in jouw 
gezin, wat je wilt veranderen en 
waar je hulp bij nodig hebt. De 
CJG-coach staat naast het gezin en 
heeft de tools in handen om 
ouders, opvoeders, kinderen en 
jongeren zelf hulp te bieden, hun netwerk te betrekken of 
te versterken en waar nodig andere hulpverlening in te 
zetten. 
‘De vragen van gezinnen zijn heel divers. Vaak over de 
opvoeding maar er kunnen ook meerdere zaken tegelijk 
spelen: bijvoorbeeld persoonlijke, financiële én 
huisvestingsproblemen. Samen met de ouders maken we 
een plan: wat zijn goede oplossingen en wie kunnen 
daarbij helpen? Dit kunnen zowel familie, vrienden als 
professionals zijn. Door het plan met een goed team uit 
te voeren, kunnen gezinnen weer verder.’ 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin luistert, biedt advies 
en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en 
jongeren. We werken samen met scholen, de 
jeugdgezondheidszorg, het sociaal wijkteam, huisartsen 
en veel organisaties op het gebied van jeugd. 
Wil je in contact komen met het CJG dan kan dat via de 
leerkracht van uw kind of IB (intern begeleider) van de 
school. Lukt het niet om naar het vragenuurtje te komen 
bel dan met het Informatie & Adviesteam van het CJG. 

Haarlem 2

Stagiares 

Ook dit jaar zijn er veel 
stagiaires bij ons op school. 
Z e s t e l l e n z i c h i n d i t 
schaftertje voor.  

Stagiaire groep 8 
Mijn naam is Benjamin 
Koenderman en ik ben 44 
jaar. Ik woon samen met mijn 
vriendin en twee kinderen in 
het zonnige Zandvoort aan 
zee.  
Ik ben sinds 2002 werkzaam 
als  sportmasseur en heb op 
diverse plekken gewerkt. Al 
jaren heb ik een massage 
praktijk in Zandvoort.  
Als ik niet aan het werk ben 
lig ik graag met mijn surf-
board in de zee of fiets ik 
een trail in de duinen.  
In april ben ik begonnen met 
de opleiding Onderwijs-
assistent.  
In het komende schooljaar 
zal ik elke dinsdag juf 
Mariette in groep 8 onder-
steunen.  
Ik heb er hartstikke veel zin 
in en hoop jullie snel te zien.  
Groetjes, Benjamin 

Hallo allemaal, 
Via deze weg stel ik mij 
graag even voor. Mijn naam 
is Ilja. Voorheen werkzaam 
als grafisch vormgever, maar 
wilde altijd nog eens voor de 
klas staan. Inmiddels zit ik in 
het derde jaar van de 
deeltijd Pabo. Ik kom de 
eerste helft van dit jaar op 
dinsdag stage lopen in 
groep 1/2 B bij juf Marion. 

Tekst gaat verder op de volgende 
blz. 
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Telefoonnummer: 088-9958355 Samen met jou gaan ze 
op zoek naar een oplossing die bij je past. Zowel voor 
kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, leerkrachten als 
professionals. 

Weer goed begonnen! 
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Ook in groep 1/2c. 
Welkom terug voor de meeste kleuters. Welkom ook voor 
onze nieuwe kleuters, Linde en Mila. Welkom is ook de 
naam van ons nieuwe thema. We doen allemaal leuke 
spelletjes om elkaar (nog) beter te leren kennen en we 
bespreken de regels. We maken afspraken over hoe we 
prettig samenspelen en over hoe we om gaan met de 
materialen in de klas. 
Ook het gymmen is 
weer begonnen. Willen 
jullie even aan een 
hemdje of T-shirt 
denken met dit mooie 
weer? We hebben 
lekker gedanst en 
gezongen. Kortom …. 
We zijn weer goed 
begonnen. 
En dus voor iedereen… 
Mieke en Evelien 

Ook in groep 1/2B zijn nieuwe kleuters gestart. Welkom 
Mats in groep 1 en Jukka in groep 2. In onze groep start 
ook juf Ilja (stagiaire) op de dinsdagen. Hiernaast stelt zij 
zich voor. 
Saskia en Marion 

Ook bij groep 1,2 A is ‘de kop er weer af’. We zijn dit 
schooljaar met een lekker klein groepje van 17 kinderen 
begonnen. We doen allerlei spelletjes en opdrachten om 
elkaar nog beter te leren kennen. We proberen iedere 
dag een compliment te geven met een liedje van 123 
zing: Izi dizi dou compliment aan jou… Hopelijk zien we 
elkaar 15 september op de informatieavond. Tot dan! 

Het wereld restaurant 
Komende periode start groep 5-6 met een nieuw thema 

Haarlem 3

Naast het volgen van de 
lessen op de Pabo en stage 
lopen, geef ik op een andere 
school praktijklessen in 
koken en techniek. Ik ben 
erg nieuwsgierig naar de 
Hannie Schaftschool en kijk 
ernaar uit om kennis te 
maken met de leerlingen, de 
collega's en met de ouders.  
Groeten, Ilja 

Hallo allemaal.  
Graag stel ik me even aan 
jullie voor. Mijn naam is 
Marjolein van Esveld en dit 
jaar zal ik als nieuwe collega 
werkzaam zijn op de Hannie 
Schaftschool. Ik heb hiervoor 
E n g e l s e l i t e r a t u u r e n 
taalwetenschappen gestu-
deerd aan de Universiteit 
van Amsterdam en heb ook 
jarenlang met veel plezier in 
de horeca gewerkt. Toch was 
er altijd die wens om in het 
onderwijs te werken.  
Ik doe nu de opleiding Ad 
P E P, w a a r m e e i k w o rd 
opgeleid tot pedagogisch 
educatief professional. Ik wil 
mij zo verder ontwikkelen tot 
leerkrachtondersteuner.  

Tekst gaat verder op de volgende 
blz. 
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van Blink: Het wereld restaurant. Daarin leren ze onder 
andere veel over Romeinse eetgewoontes, gaan we op 
reis met de VOC, leren we waarom er zoveel kruiden in 
India groeien en maken we een echt restaurant waarin we 
gerechten over de hele wereld proeven! 
  

Puzzelspel 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent dat 
er in de eerste weken ook in groep 5 veel spelletjes 
worden gedaan om de groep te vormen. Het 
samenwerken stond in de eerste week centraal. En dat 
ging hartstikke goed! Van legobouwwerken nabouwen 
tot ‘Welke groep kan heeft 
als eerste de puzzel af?’  
Zenuwslopend, maar wel 
heel erg leuk! Op naar een 
schooljaar waarin veel 
wordt samengewerkt en 
geploeterd! 

Groep 6 is 
goed gestart!  
De eerste twee weken zijn 
gestart en alle leerlingen 
zijn goed gestart. Er wordt alweer hard gewerkt door de 
leerlingen en ze zijn druk bezig met het oefenen van 
werkwoorden, persoonsvormen en het werkwoordelijke 
gezegde. Daarnaast zijn ze ook gestart met de deeltafels 
en grote deelsommen. Sommige zijn nu zelf bezig met 
het leren van de tafels van 11, 12 en 15. Ze gaan er 

Haarlem 4

Zo kan ik een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling 
van kinderen. Dit jaar zal ik 
voornamelijk met leerlingen 
in de bovenbouw werken. Ik 
zal extra begeleiding bieden 
op het gebied van rekenen, 
taal, lezen of andere per-
soonlijke leerbehoeften.  
Zelf houd ik ontzettend veel 
van lezen en dit enthou-
siasme zou ik dan ook graag 
overbrengen aan de leer-
lingen op school. Verder 
houd ik van tekenen, schil-
deren en andere creatieve 
uitspattingen. Ik ben gek op 
bakken en koken. Ik ben een 
echte “ foodie”. Andere 
hobby’s zijn wandelen en 
gamen.  
Ik heb ontzettend veel zin in 
dit nieuwe schooljaar en kan 
niet wachten om aan de slag 
te gaan! 
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helemaal voor en ze zien zichzelf groeien.  
Naast alle lessen zijn we ook druk bezig met het wennen 
aan elkaar en worden er veel spellen tussendoor gedaan, 
zoals levend memory en diefje.  
Ik zie een hoop glimlachen en ik hoor ook een hoop 
gelach.  
We zijn ook gestart met het nieuwe blinkthema, de 
wereldkeuken. In de klas staan nu allemaal boeken die 
gaan over de verschillende eetgewoontes en recepten 
van over de hele wereld. We zijn dit blinkthema dan ook 
gestart met het eten met stokjes. Sommige leerlingen 
konden dit al heel goed en hielpen hun klasgenoten die 
het nog lastig vonden. Uiteindelijk heeft iedereen zijn 
gummyberen met stokjes gegeten. 

Wat een fijn begin! 
De eerste twee weken van het schooljaar zitten erop en 
wat zijn we fijn begonnen in groep 3. Hoewel de eerste 
dagen een beetje spannend waren, ging het aan het eind 
van de week al een stuk beter en nu zijn de kinderen al 
helemaal gewend. 
We hebben veel spelletjes gespeeld en oefeningetjes 
gedaan om elkaar te leren kennen. En natuurlijk hebben 
we ook al veel geleerd. Zo kunnen de kinderen de letters 
i, s, m en k lezen en schrijven. Vooral op het schrijven van 
de letter k, hebben veel kinderen hun 
doorzettingsvermogen laten zien. Ook zijn we begonnen 
met de eerste plus sommen.  
Het belooft een heel leuk schooljaar te worden! 

Bericht vanuit het lokaal 
beneden rechts 
Ha, heerlijk wat een fijn lokaal heeft groep 8. We hebben 
helemaal ons eigen domein. Super tof dat we beneden 
zitten want wij zijn verantwoordelijk voor het bewateren 
van de plantenbakken. Tot de herfstvakantie de taak van 
Johnny en Frans. We zijn lekker gestart en zij ook al 
behoorlijk creatief bezig geweest in het kader van het 
nieuwe Blink thema, ‘wereldsterren ‘. En wisten jullie al 
dat er elke woensdag 3 kinderen een lunch maaltijd 

Haarlem 5

Mijn naam is Marella van der 
Baan en ik kijk ernaar uit om 
de komende maanden (op 
woensdag) stage te gaan 
lopen in groep 4b. Na vele 
jaren werkzaam geweest te 
z i j n i n h e t H R v a k b i j 
verschillende organisaties 
heb ik vorig jaar besloten 
het roer om te gooien en 
ben ik met veel plezier 
begonnen aan de verkorte 
deeltijdopleiding van de 
Pabo in Haarlem. Ik ga nu 
mijn tweede studiejaar in. Ik 
woon samen met mijn man 
en zoon van 17 jaar in 
Overveen. Mijn dochter van 
20 jaar woont in Rotterdam. 
Ik heb heel veel zin om de 
kinderen in mijn stageklas te 
leren kennen en er met 
elkaar een leerzame en 
gezellige tijd van te maken!

Afgelopen week ben ik 
gestart met mijn stage in 
groep 7 op woensdag en 
donderdag. Daarom stel ik 
mij graag even voor. Mijn 
naam is Florine Heijmeriks 
en ik ben 50 jaar. Sinds 
enkele jaren woon ik in 
Amstelveen samen met mijn 
man en drie kinderen, David 
(18), Lise (16) en Niels (13). 

Tekst gaat verder op de volgende 
blz. 
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bereiden voor de hele groep. De kinderen krijgen een 
vast budget, moeten rekening houden met allergieën en 
speciale wensen en ze maken alles helemaal zelf klaar. 
De eerst lunch was zo lekker, Lisa, Nicky en Ece hebben 
taco’s gemaakt. We kijken al uit naar de volgende lunch.  

Een bijzonder ei 
Tijdens de zomervakantie heeft juf Donja een bijzonder ei 
gevonden. In de klas zijn de kinderen bezig geweest met 
het onderzoeken naar wat voor ei dit kan zijn. Ze kwamen 
erachter dat het geen ei van een hagedis of slang kon 
zijn, want die zijn te klein… Misschien een ei van een 
struisvogel? Ja, dat zou kunnen, want die is wel even 
groot, maar… toch ook weer niet, want die heeft een 
andere kleur. Na verder onderzoek zijn zij erachter 
gekomen dat het een echt dino ei is!! De kinderen zijn 
meteen na gaan denken over hoe zij het ei moeten gaan 
verzorgen en wat zij verder over dinosaurussen en de 
oertijd te weten willen komen. De boeken zijn gehaald, 
de vragen zijn bedacht, dus ze kunnen op onderzoek uit!   

Haarlem 6

Daarvoor hebben we 12 jaar 
in Dui ts land gewoond. 
Aanvankel i jk heb ik in 
d i v e r s e m a r ke t i n g - e n 
p r o d u c t m a n a g e m e n t -
functies in de financiële 
dienstverlening gewerkt. 
Terug in Nederland besloot 
ik mij om te scholen tot 
leerkracht en volg nu met 
veel plezier de verkorte 
deeltijd opleiding aan de 
Pabo in Haarlem. Ik ben al 
een heel eind op weg. Ik kijk 
ernaar uit de kinderen beter 
te leren kennen en om veel 
van elkaar te leren de 
komende maanden.  
Florine Heijmeriks 
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Planten op het plein
Het zal je vast niet zijn ontgaan, de plantenbakken op het 
plein. Net voor de zomer zijn er acht moestuinbakken van 
achter de school verplaatst naar de voorkant van de 
school. Dit om het plein te vergroenen. En wat een 
succes! De vlinder- en rozenstruiken, de Allium- en 
Agapanthusplanten hebben prachtig gebloeid. En ook 
de grassen en andere bladplanten staan er heel sterk, 
groen bij.  De planten zijn afgelopen zomer ongelofelijk 
goed verzorgd door de leerlingen van de BSO, heel veel 
dank. En ook nu worden de planten, bij droog weer, 
goed water gegeven door een aantal leerlingen van 
groep 8. Naast dat het gezellig en mooi is, zijn de 
planten(bakken) heel functioneel. Afgelopen zomer 
kwamen er veel insecten op af die uitvoerig zijn 
bestudeerd. Maar de bakken zijn ook een fantastische 
verstopplek. 
Ook komend jaar gaat er nog veel gebeuren om het 
plein te vergroenen. Zo komen er nog een aantal bakken 
bij en komen er verschillende regentonnen! Het zal 
niemand zijn ontgaan, afgelopen zomer was het erg 
warm. Daarom is het van groot belang om duurzaam om 
te gaan met water. Door het regenwater op het dak van 
de school op 
te vangen, 
kunnen daar 
de planten-
bakken mee 
worden 
water 
gegeven.  

Haarlem 7

Ook een ei 

Hoe toevallig is dat!? Ook 
meester Jel le heeft op 
vakantie een bijzonder ei 
ontdekt. Net als in groep 4a 
heeft groep 4b onderzoek 
gedaan naar wat er in het ei 
zou kunnen zitten. Ook zij 
hebben de conclusie ge-
trokken dat het de grootste 
kans is dat het een dino ei 
zou kunnen zijn. Daarom 
gaan we komende tijd op 
onderzoek uit met elkaar. De 
leerlingen worden echte 
Oer-onderzoekers. Ze gaan 
onderzoek doen naar ver-
schillende dino’s, wat voor 
een verschillende soorten 
waren er bijvoorbeeld? En 
zo gaan ze ook onderzoek 
doen naar de eerste be-
woners van de aarde, de 
oermensen. Hoe zagen zij 
eruit? En hoe leefden zij? 
Heel benieuwd wat we 
allemaal te weten komen 
over de oertijd. 
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