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Uitbreiding remedial 
teaching 
Op de Hannie Schaft geven we al enige tijd remedial 
teaching (RT). Dit is extra ondersteuning buiten de klas 
voor de leerlingen die wat extra hulp en/of herhaling 
kunnen gebruiken bij de lesstof. Dit schooljaar geven juf 
Marjolein en juf Romy deze ondersteuning.  
Na de herfstvakantie gaan we de RT uitbreiden en zal 
meester Jelle gaan werken met groepjes kinderen die 
extra hulp kunnen gebruiken bij het 'leren leren'. Door 
middel van cognitief uitdagende opdrachten wordt er 
met kinderen gewerkt aan inzicht in en het versterken van 
hun executieve functies. Dit zijn vaardigheden die je 
nodig hebt om een opdracht aan te pakken. Denk aan 
plannen en doorzetten als het lastig wordt. (Filmpje over 
executieve functies: Uitleg executieve functies voor 
kinderen - YouTube). Ook is er aandacht voor de mindset 
die je op verschillende momenten van de dag inzet. Heb 
je een groei mindset of een vaste mindset? En welke 
mindset helpt je het meeste om verder te komen? 
(filmpje over mindset Mindset - Verander je gedachten! - 
YouTube).  
Deze uitbreiding start als pilot, en daarom zal er 
gedurende de komende periode veel uitgeprobeerd en 
aangepast worden. De groepsleerkracht(en) laten weten 
als uw zoon en/of dochter extra ondersteuning zal 
krijgen.  

Sancta Maria
Groep 8 heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan 
het Sancta Maria. Het was voor de meeste kinderen het 
eerste bezoek aan het VO dit jaar. Het heeft behoorlijk 
wat indruk gemaakt! Zo waren er wel erg veel andere 

Haarlem 1

Belangrijke data 

12 okt: Theatergroep BeNde 
speelt op school voor de 
groepen 1 t/m 4 
13/14 okt: Democracity 
groep 7 en 8 
14 okt: sluiting Kinderboek-
enweekdans op het plein om 
13:45 uur 
15 okt: Start Herfstvakantie 
24 okt: Studiedag, kinderen 
zijn vrij 
26 okt: Excursie Kabouter-
pad voor groep 1/2 
4 nov: Vragenuurtje CJG 
coach Nathalie. Let op, vanaf 
nu de eerste vrijdag van de 
maand. 

PBS 
Gedragsverwachting 

Week 41: In de wijk 
Week 43: Sociaal veilig-
heidsplan 

Talenten 

Week 41: Rots 
Week 43: Herkauwer 

SCHAFTERTJE 
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQOir2XshIGc&data=05%7C01%7C%7C24a0273031ed47ad4f7108daa63db15d%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C638005081167376237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=94V59%2F4H5BMyPuV3ewGEVwYA%2Bls9LhymU694Y675%2Fdc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQOir2XshIGc&data=05%7C01%7C%7C24a0273031ed47ad4f7108daa63db15d%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C638005081167376237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=94V59%2F4H5BMyPuV3ewGEVwYA%2Bls9LhymU694Y675%2Fdc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOV1_8NwZBiM&data=05%7C01%7C%7C24a0273031ed47ad4f7108daa63db15d%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C638005081167376237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CWDCR%2B6D4yFVqEsn%2FXQtIOrsB0UhfXwxc1chP%2FNSXpE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOV1_8NwZBiM&data=05%7C01%7C%7C24a0273031ed47ad4f7108daa63db15d%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C638005081167376237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CWDCR%2B6D4yFVqEsn%2FXQtIOrsB0UhfXwxc1chP%2FNSXpE%3D&reserved=0


Hannie Schaftschool Nummer  3 10 oktober 2022

kinderen, was het een hele 
grote school met veel 
trappen, gangen en 
lokalen, veel docenten die 
je aanspreekt met meneer 
of mevrouw en dan de 
achternaam… We mochten 
binnen gluren in de lokalen 
en we kregen zelfs een les 
Duits en een gymles. Vooral 
van het laatste werden de 
meeste kinderen heel blij. 
Wij weten nu dat je hier op 
school lessen kunt volgen 
als Natuurkunde in 
combinatie met 
Scheikunde, Art & Design, 
Theater & Toneel en dat er 
naast de 3 gymzalen ook 
buitensport mogelijkheden 
zijn. Binnenkort zullen er 
meer open dagen voor het 
VO zijn, ga dus vooral 
kijken en sfeer proeven! 

Een dag vol met plezier 
Afgelopen woensdag was de opening van de 
kinderboekenweek op school en die moest natuurlijk 
geopend worden. Op de vraag of er leerlingen wilden 
voorlezen gingen er heel veel vingers omhoog. Op 
dinsdag hadden ze een boek gekozen wat ze wilden 
lezen. Hierbij hebben ze goed gekeken naar een boek 
wat leuk is voor alle leeftijden en begon de 
voorbereiding. Op woensdagochtend zaten de 
leerlingen verspreid voor te lezen door de school. Dit 
zorgde voor een hoop glimlachen en er werd aandachtig 
geluisterd. Dit hebben ze heel goed gedaan.  
Na de opening van de kinderboekenweek gingen we 
met de klas naar 37pk. DIt is een tentoonstellingsruimte 
in groot heiligland en hier zouden de leerlingen een 
workshop volgen en een tentoonstelling bekijken. De 
leerlingen hebben gekeken naar het werk van 
kunstenaars met het thema ‘kamer’. Deze werken waarom 
allemaal heel anders en heel bijzonder. Daarnaast 
hebben ze hier ook een animatie op papier gemaakt, 

Haarlem 2

Talent van de week 

Rots 

Je bent overal en altijd jezelf 
en het maakt jou niet uit wat 
anderen van je denken.  
Je bent rustig en hebt 
vertrouwen in jezelf, waar-
door je ook nieuwe dingen 
durft te doen.  

Herkauwer 

Je denkt graag na - alleen of 
samen met anderen - over 
dingen die gebeurd zijn met 
je en over wat jij hebt 
g e d a a n . D a t g e e f t j e 
energie.  
‘s Avonds in bed na een 
intense dag speel je in je 
hoofd nog eens de film af 
van wat er die dag allemaal 
gebeurd is.  
Door te bedenken hoe het 
nog anders kan, leer jij veel 
bij over jezelf. Je kunt goed 
gevoe lens van iemand 
anders omschrijven. 
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waardoor ze hun eigen kunst konden laten bewegen. Vol 
enthousiasme waren alle leerlingen bezig en de 
resultaten waren dan ook heel gaaf om te zien.  
Na het bezoek kwamen we terug op school en hebben 
we gerekend. Dit hebben we gedaan met een kahoot 
voor de tafels en wat was iedereen goed bezig. Ter 
afsluiting van de dag hebben de leerlingen ook nog een 
drama les gehad van juf Marjolein die aansloot bij het 
thema van de kinderboekenweek ‘gigagroen’. Aan het 
einde van de dag waren de leerlingen moe, maar ze 
hadden allemaal een grote glimlach op hun gezicht. 

Werelddelen  
Welke werelddelen zijn er, wat eten ze daar en wat groeit 
er? De afgelopen week hebben we in groep 5 hard 
gewerkt aan de posters waar informatie op staat over de 
werelddelen. In groepjes van vier kinderen hebben we 
informatie opgezocht. Eerst had juf verteld op welke 
websites betrouwbare informatie staat. Daarna kon de 

Haarlem 3

Gi ga groene 
plantjes zaaien 

A f g e l o p e n w o e n s d a g 
hebben we in groep 3, na de 
o p e n i n g v a n d e 
kinderboekenweek, plantjes 
gezaaid in de klas. Eerst 
hebben we de ‘bloempotjes’ 
versierd, waarna we aarde in 
de potjes hebben gedaan 
om er vervolgens tuinkers in 
te zaaien. 
Elke dag kijken we in de klas 
even naar de potjes en zien 
we dat ze elke dag iets zijn 
gegroeid. Voor de herfst-
vakantie komen de potjes 
mee naar huis, om daar 
verder verzorgd te worden, 
maar aankomende week 
kunnen we nog genieten van 
de gezellige vensterbank. 
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zoektocht beginnen! Ook mochten we verschillende 
plaatjes printen om onze poster op te pimpen.  
We zouden het heel leuk vinden als jullie onze posters in 
de klas kwamen bekijken!   
Ps. Zien jullie welke letter juf Maaike in het woord 
‘wereldrestaurant’ verkeerdom heeft geplakt? 

Naturalis 
Wat hebben de kinderen van groep 4 afgelopen vrijdag 
een fantastische dag bij Naturalis gehad. Wij hebben 

geleerd dat alle onderdelen van de dieren beestachtig 
handig zijn. Zo zijn er verschillende huiden, oren, ogen en 
poten die voor elk dier een ander belang heeft. Na een 
leuke speurtocht, waar wij opzoek moesten naar deze 
verschillende huiden, oren, 
ogen en poten, was het tijd 
om de dino’s te bekijken! 
Heel indrukwekkend om de 
geraamtes van de 
verschillende dino’s in het 
echt te mogen zien. Wij 
hebben enorm genoten!!  

Haarlem 4

Complimenten 
Slinger 

Afgelopen week was de dag 
van de leraar. Ik had u 
gevraagd om een lief kaartje 
voor de leerkracht zodat we 
een slinger van compli-
menten konden maken met 
elkaar. Wat deed het goed 
om te zien dat er zoveel 
gehoor werd gegeven aan 
deze oproep. Ik heb heel 
veel leuke reacties gehoord 
van collega’s. Het werd erg 
gewaardeerd. Namens hen 
allen…. BEDANKT! 
Vriendelijke groet, Marc 

Historische 
Hipsters 

I n d e z e l e s d e d e n d e 
kinderen van groep 7 onder-
zoek naar een wereldster en 
maken ze hier een historisch 
portret van. Ze zijn druk 
bezig geweest met het 
green screen. Er zijn mooie 
portretten gemaakt.  



Hannie Schaftschool Nummer  3 10 oktober 2022

Giga-Groentje 
Woensdag 28 september kwam Giga-Groentje 
onverwachts bij de kleuters op bezoek. Giga-Groentje 
werkt bij de plantsoenendienst en zorgt voor alle plantjes 
die van niemand zijn. In het park, tussen de stoeptegels 
en op het speelplein. Giga-Groentje heeft allerlei dingen 
gevonden die daar niet horen…  
Zo begon de introductie van het thema Giga-Groen. De 
kleuters wilde Giga-groentje graag helpen om de rotzooi 
tussen de planten van het Voortingplantsoen op te 
ruimen en leren hoe je voor plantjes moet zorgen. Vol 
enthousiasme gingen ze aan de slag met afvalgrijpers 
waarmee ze tijdens de gymles eerst hadden geoefend. 
We hebben het afval bekeken en gesorteerd, dat bleek 
een hele leuke rekenles. In elke klas werd de huishoek 
omgetoverd tot een kraamkamer voor plantjes en werd 
geleerd wat planten nodig hebben om te groeien en 
werden er proefjes gedaan. Van het afval maakte alle 
kleuters een prachtig kunstwerk onder begeleiding van 
meester Gregor. Tot aan de herfstvakantie zijn we nog 
lekker bezig met dit thema.  

Haarlem 5

Democracity 

T i j d e n s D e m o c r a c i t y 
bouwen leerlingen uit groep 
7/8 samen aan een fictieve 
stad: Gaan ze voor bedrijven 
of juist veel groen? Liever 
een groot ziekenhuis of toch 
een middelbare school? Het 
budget is beperkt dus helaas 
kan niet alles een plaats 
krijgen. Tijd dus om samen 
k e u z e s t e m a k e n . H e t 
programma wordt gespeeld 
in de raadzaal van het 
gemeentehuis.  
Donderdagmiddag is groep 
7 aan de beurt en vrijdag-
middag groep 8.  
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