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Kookkunsten 
Sinds een paar weken ruikt het heerlijk in de hele school 
op woensdag aan het einde van de ochtend. 
Nieuwsgierige kinderen komen kijken in de keuken wat 
er allemaal gaande is. Afgelopen week hebben Johnny, 
Frans en Sky pannenkoeken gemaakt voor groep 8 en 
wat hebben we gesmuld! De week ervoor lieten Nicky, 
Ece en Lisa zich van hun beste kant zien met heerlijke 
taco’s. De kinderen leren niet alleen eten bereiden, maar 
ook plannen, omgaan met geld en budget, inkopen 
doen, organiseren, communiceren en samenwerken. 
Kortom mooie vaardigheden die ze de rest van hun leven 
nodig hebben en daarnaast is het ook gewoon heel leuk 
om te doen! Wij zijn heel benieuwd wat we de komende 
weken voorgeschoteld gaan krijgen… 

Geluiden uit de oertijd 
‘Wat hoor jij?’  
‘Ik hoor de zee.’  

Haarlem 1

Belangrijke data 

5 okt: Vragenuurtje CJG 
coach Natha l ie / S ta r t 
Kinderboekenweek 2022 
‘Gi-Ga-Groen’ / Haarlemmer-
houtdagen groep 7 
7 okt: Groep 4A en 4B naar 
Naturalis  
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 39: Gymlokaal en 
kleedkamer 
Week 40: Elf van jezelf  

Talenten 

Week 39: Stille helper 
Week 40: Beeldorganisator 

SCHAFTERTJE 
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid
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‘Zou het de zee uit de oertijd zijn?’ 
De leerlingen uit groep 4 zijn op dit moment allemaal 
echte archeologen. De afgelopen twee weken hebben ze 
van alles meegenomen. Voorwerpen uit de oertijd zoals 
een haaientand, een fossiel van een ammoniet en een 
fossiel van een Trilobiet. Verschillende botten, misschien 
wel van een dino? En ook andere voorwerpen die ze zelf 
in de natuur hebben gevonden, zoals een scherf van een 
oude pot, glimmende stenen en zelf de schedel van een 
dier.  
We hebben de afgelopen twee weken veel gesproken 
over de oertijd. Over de tijd van de dinosaurussen. Over 
de verschillende soorten dinosaurussen. Wat ze aten en 
hoe ze leefden. Hoe ze er uit zagen en welke geluiden ze 
maakten. Hoe weten we dat eigenlijk allemaal? Weten we 
wel welke geluiden ze maakten? Hoe zou het hebben 
geklonken? 
De komende periode gaan we verder met onze reis door 
de oertijd. Zo gaan we bijvoorbeeld leren over de eerste 
oermensen. Leefden zij eigenlijk 
samen met de dinosaurussen? 
En gaan de leerlingen hun eigen 
dinosaurus ontwerpen voor in 
het museum. Kom gerust een 
kijkje in de klas nemen bij de 
archeologietafel en kom van alles 
te weten uit de oertijd. Of kom 
over een tijdje langs in het 
museum van groep 4! 

Ontdekken, opgraven en 
uithakken 
In groep 3 zijn we druk bezig met het Blinkthema: ‘Terug 
naar de dino’s’. De naam zegt het al, we verdiepen ons in 
de tijd van de dinosaurussen. We lezen er boeken over in 
de klas, bekijken de verschillende dinosaurussen en hun 
kenmerken en hun skeletten.  
In de klas hebben we een ontdekhoek. Hier kunnen 
dinosaurussen worden opgegraven, zoals archeologen 
dat doen, uit het zand met kwasten of dino’s worden 
ontdekt in stukken ijs. 

 

Haarlem 2

‘Dit is heel heet’ 

In groep 6 zijn de leerlingen 
druk bezig met wereld-
oriëntatie. Het thema voor 
deze periode is de wereld-
keuken. We hebben in de 
klas geoefend met het eten 
van stokjes, we hebben het 
gehad over de VOC en de 
peperdure kru iden die 
werden meegenomen. Deze 
week was het tijd om wat 
kruiden te bekijken.  
Aan de hand van India 
gingen we het hebben over 
de kruiden. De juf had deze 
in potjes gedaan zonder 
n a a m . D e l e e r l i n g e n 
moesten raden welke krui-
den er bij de geur hoorde. 
Op het bord stonden de 
v e r s c h i l l e n d e k r u i d e n : 
Koriander, komijn, kaneel, 
gember, chilivlokken, kur-
kuma en nootmuskaat.  
De hele klas deed echt zijn 
best en er werd ook goed 
op de geur gereageerd.  
Daarna kregen we les over 
de verschillende gewassen 
in India en wat dit allemaal 
inhoudt. Aan het einde van 
de les mochten de leer-
lingen (als ze wilden) even 
proeven. Kaneel was de 
favoriet, maar de chili was 
ook heel interessant en soms 
vonden ze deze ook wel heel 
pittig.  
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Dinoachtige ontwerpen  
Vorige week is groep 4A aan de slag gegaan met het 
ontwerpen van hun eigen fantasie dino. De kinderen 
hebben via een procesgerichte werkvorm nagedacht 
over alle onderdelen van een dino. Vanuit deze 
ontwerpen hebben ze hun inspiratie gehaald over wat zij 
in hun uiteindelijk ontwerp willen terugzien. Toen alle 
elementen uitgekozen waren, is het uiteindelijke ontwerp 
gemaakt. In de week van 3 oktober zullen wij dit 
dinoachtige ontwerp ook echt gaan maken. 23 totaal 
verschillende ontwerpen; ik houd ervan!  

Boekendans 
Op donderdag gebeurt er in 
groep 7 altijd iets met boeken. 
Zo is er gespeeddated met 
boeken. Elkaar vertellen over 
jouw boek en na 1,5 min door 
naar de volgende.  

Haarlem 3

Talent van de week 

Stille helper 

Je doet graag iets voor 
anderen zodat zij kunnen 
schitteren.  
Een beloning voor je hulp, 
een bedankje of com-pli-
mentje, dat vind je genoeg. 
J e h o e f t n i e t o p d e 
voorgrond te s taan en 
applaus vind je zelfs ver-
velend. Je vindt het wel fijn 
als jouw bijdrage wel aan-
dacht krijgt.  

Beeldorganisator 

Organiseren en plannen doe 
jij het liefst. Jij ziet dan al 
helemaal voor je hoe het 
eraan toe zal gaan.  
Jij weet hoe het moet en 
houdt met veel dingen 
tegelijk rekening.  
Soms lijkt het alsof je niet 
luistert, je kijkt dan in de 
lucht of naar een punt op de 
muur terwijl je aan het 
denken bent.  
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Ook is er een boek van de 
week. Donderdag hebben we 
een boekendans gedaan. 
Iedereen had zijn leesboek op 
tafel. Zolang de muziek klonk 
mocht je langs de boeken 
lopen. Zodra de muziek stopte, 
moest je een plekje zoeken en 
mocht je een tijdje in dat boek 
lezen.  
Meester Marc kwam met het 
prachtige 
bord in de 
klas en mocht 
iedereen zijn 
eigen naam 
ophangen. 
Heeft u het 
mooie 
kunstwerk al 
gezien in de 
gang?  

Haarlem 4

De kruiden van de 
VOC

De Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Een handels-
bedrijf in de Gouden eeuw. 
Jaren waarin Neder-land 
heel steenrijk werd van 
onder andere specerijen uit 
Azië. Maar ook jaren waarin 
Nederland land in pikte en 
slaven verkocht. Er is een 
hoop gebeurd die tijd.  
Het leven op een VOC schip 
was n iet best . De re is 
duurden maanden en door 
vitaminegebrek kreeg je 
scheurbuik of andere nare 
z i e k t e s . G a t s i e d a r r i e ! 
Gelukkig is die tijd voorbij 
en kon groep 5 gewoon 
lekker in de klas de spece-
rijen uit Azië proeven. We 
zijn weer een stukje kennis 
rijker geworden! 
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