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Nieuwe foto’s in de gangen 
Door de hele school heen hangen foto’s van kinderen. 
Maar deze foto’s zijn inmiddels flink verouderd. De 
meeste kinderen die op de foto’s staan zijn inmiddels 
(bijna) volwassen. Hoogste tijd voor wat mooie nieuwe 
foto’s! Voor de zomervakantie is er een fotograaf geweest 
om foto’s door de hele school te maken. Inmiddels zijn 
een paar van die foto’s uitvergroot en op borden 
afgedrukt. Een paar 
borden zijn al 
opgehangen en het 
ziet er prachtig uit! 
Komende week zal 
ook de rest een 
plekje krijgen. Kom 
gerust eens een 
kijkje nemen. 

Blaadjesdief!!!! 
Afgelopen week zijn we in de kleuterklassen begonnen 
met het thema “Herfst” 
De komende vier weken werken rondom een boek over 
de herfst, de Blaadjesdief. Het gaat over een eekhoorn, 
die denkt dat zijn blaadjes gestolen worden, maar vogel 

Haarlem 1

Belangrijke data 

2 nov: Groep 4, 7 en 8 
Brandpreventieles 
4 t/m 11 nov: Week van de 
mediawijsheid 
3-10-17 nov: Groep 7 en 8 
met kleding aan zwemmen  
4 nov: Vragenuurtje CJG 
coach Nathalie. Let op, vanaf 
nu de eerste vrijdag van de 
maand / Blink presentatie 
groep 3, 4, 7 en 8  
8 nov: Groep 7 en 8 Stedelijk 
museum  
16 nov: Studiedag, kinderen 
zijn vrij
21 nov t/m 1 dec:  Groep 8 
voortgangsgesprekken / 
Start zorggesprekken groep 
1 t/m 7 
23 nov: Presentaties Brand-
preventie 
25 nov: Screening GGD 
oudste kleuters en groep 7
2 dec: Voorstelling groep 
5  en 7
  

PBS 
Gedragsverwachting 

Week 41: Klassenregels en wc 
Week 43: Algemene ruimtes 

Talenten 

Week 44: Meetrekker 
Week 45: Ontstaansbegrijper

SCHAFTERTJE 
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid
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laat hem uiteindelijk zien dat het de wind is en dat dit 
ieder jaar gebeurd, omdat het Herfst is. We hebben het 
boek voorgelezen, vragen erover gesteld en de kinderen 
kunnen het verhaal zelfs naspelen. Verder sluiten onze 
activiteiten hierbij aan. Zo maken de kinderen 
bijvoorbeeld een eekhoorn, hebben de activiteiten op de 
weektaak met de blaadjesdief te maken en zijn ze 
blaadjes aan het schilderen. De kinderen zijn hier erg 
enthousiast mee bezig, zoals je op de foto’s kunt zien. 

Het wereldrestaurant
De week voor de herfstvakantie zijn groep 5 en 6 druk 
bezig geweest met thema voor wereldorientatie. In hun 
groepje hebben ze onderzoek gedaan naar een 
werelddeel en hier een land uitgekozen. Voor dit land 
gingen ze dan een gerecht maken. Na het kiezen van het 
gerecht moesten de leerlingen een recept zoeken en 
deze overzichtelijk maken. Welke stappen moet je 
opschrijven? Wat heb je allemaal nodig? In welke 
volgorde staat het? Na het opschrijven van het recept zijn 
ze bezig geweest met een materialenlijst en een 
ingrediëntenlijst. Want de spullen moesten natuurlijk wel 
op school aankomen. 
Binnen hun eigen groepje maakten ze afspraken over de 
taken en wie wat zou meebrengen en maken. 
Maar de boodschappen moesten ook gedaan worden. 
Samen met juf Maaike en juf Marjolein zijn ze op pad 
gegaan naar de Vomar. Met allen hun eigen mandje 
werden de boodschappenlijstjes gemaakt. Hierbij waren 
ze heel beleefd, zeker als ze een ingrediënt niet konden 
vinden. Dan losten ze dit zelf op door een medewerker te 
vragen. 

Haarlem 2

Talent van de week 

Meetrekker 

Je weet precies wat je wilt. 
Omdat jij zo enthousiast 
bent, doen anderen graag 
met je mee.  
Je kunt de leider zijn en 
anderen vertrouwen je. Je 
wordt er blij van als mensen 
uit zichzelf iets doen wat jij 
eigenlijk graag wilt dat ze 
doen.  
Ontstaansbegrijper 

Je wilt weten hoe dingen zijn 

ontstaan. Je bent dol op 
geschiedenis, want het 
verleden leert ons te be-
grijpen hoe de dingen nu 
zijn.  
Je vindt de levensloop van 
mensen heel boeiend.  
Je stelt veel vragen, maar 
legt ook graag uit hoe 
dingen zijn ontstaan. 
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Toen alle boodschappen en spullen binnen waren, was 
het op vrijdag tijd om het te maken. De ochtend werd 
gestart met een quiz over de gerechten en werelddelen 
en daarna werd het tijd om te koken. In groepjes en met 
hulp van ouders gingen de leerlingen aan de slag! De 
hele school rook 
heerlijk! 
Oliebollen, vetkoek, chili 
con carne, sushi, taco’s, 
loempia’s, pretzels en 
nog veel meer werd 
gemaakt! Het was een 
zeer geslaagde dag en 
een heerlijke afsluiting 
van het thema!  

Het brugboek 
Jaaaah, eindelijk zijn ze aangekomen, de brugboeken. Al 
weken leeft de vraag wanneer komen de brugboeken uit. 
Het handboek voor groep 8. Alle belangrijke data en 

Haarlem 3

Voorstelrondje 
GGD  

Op 25 november komt de 
doktersassistente Susan 
Olivier de gezondheids-
check doen bij de oudste 
kleuters en groep 7.De 
gezondheidscheck wordt 
twee keer aangeboden als 
een kind op de basisschool 
zit: in de kleuterklas en als 
hij/zij in groep 7 zit. Dit korte 
onderzoek is de opvolger 
van de afspraken die ouders 
e n o p v o e d e r s h e b b e n 
gehad op het consultatie-
bureau. Het onderzoek heeft 
als doel om de gezondheid, 
het gedrag, welzijn en de 
leefstijl van een kind in kaart 
t e b re n g e n e n i s n i e t 
verplicht. Wel raden we de 
check ouders van harte aan 
voor het stilstaan bij de 
gezondheid en het welzijn 
van hun zoon of dochter.  
In de bijlage (laatste pagina) 
staat een flyer van de GGD 
waarin iedereen zich kort 
voorstelt.  
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informatie van de VO scholen staat hierin gebundeld. 
Wanneer en waar kun je proeflessen volgen? Wanneer 
zijn de open dagen? Op welke dagen zijn de ouder 
informatie-avonden? Op welke school kan ik mijn 
creatieve talenten tot bloei laten komen? Waar geven ze 
tweetalig onderwijs? Het staat er allemaal in. De kinderen 
uit groep 8 hebben de brugboeken met veel interesse 
bekeken in de klas en mee naar huis genomen. De 
meeste kinderen moeten namelijk een top 7 van scholen 
opgeven. Dat wordt dus nog wel even zoeken.  

In groep 7 ligt een inkijkexemplaar, voor de kinderen die 
alvast een kijkje willen nemen. Op www.brugweb.nl staat 
dezelfde informatie, maar dan digitaal.  

Presenteren maar  
Nog maar 4 dagen en dan is het 
zover; de zelf ontworpen en 
gemaakte dino’s van de 
kinderen uit groep 3 en 4 
mogen eindelijk gepresenteerd 
worden! De kinderen zijn de 
afgelopen week en 
aankomende week druk bezig 
met het maken van hun 
presentatie. Op de poster 
verzamelen de kinderen alle 
informatie die zij over hun eigen 
dino gaan vertellen, dus ouders 
van groep 3 en 4, jullie zijn 
vrijdag 4 november om 8:30 
van harte welkom om deze 
eindresultaten te bekijken.  

Haarlem 4

Toekomstige 
gemeenteraad

Op 13 en 14  oktober zijn de 
groepen 7 en 8 op bezoek 
geweest in het stadhuis voor 
een democrat ie les . De 
leerlingen waren op die dag 
de gemeenteraadsleden van 
hun eigen stad. Met elkaar 
hebben ze bepaald welke 
belangrijke voorzieningen in 
hun stad moesten komen. 
We hebben genoten van 
deze leuke,   inspirerende 
middag.  

http://www.brugweb.nl
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Circuitles 
In groep 3 starten we op vrijdag met een circuit. In 
verschillende groepen doen de kinderen verschillende 
activiteiten. Een van de onderdelen is vaak een 
gezelschaps-spel. Het is heel leuk om te zien hoe 
zelfstandig de kinderen aan de slag gaan met de spellen 
en de activiteiten. Op de foto een kleine sfeerimpressie. 

Zwemmen met kleren aan 
Afgelopen donderdag zwom groep 7 en 8 met kleren 
aan. Hilariteit alom, dat hadden ze al heel lang niet meer 
gedaan. ‘Juf, mijn jas blaast op!’ ‘Juf, als ik mijn capuchon 
opzet, heb ik een douche.’ ‘Juf, het is zoooo leuk!’  
Aankomende drie keren is het ook nog zwemmen met 
kleren aan.  

Haarlem 5

Gezonde hapjes!  

Wij zijn blij met de gezonde 
10 uur- en lunchbakjes van 
de kinderen!  

 
Week van de 
Mediawijsheid 

Van 4 t/m 11 november 
2022 vindt de Week van de 
Mediawijsheid plaats. Dit 
jaar is het thema ‘Like en 
cancel’, een verdieping van 
het thema van vorig jaar 
Samen sociaal online. We 
staan stil bij wat het leven in 
de online wereld betekent. 
Gedurende deze periode 
krijgen alle leerlingen van de 
school minimaal 1 les over 
mediawijsheid. 
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Bijlage GGD voorstelrondje

Haarlem 6

Team 
jeugdgezondheidzorg
Schooljaar 2022/2023

Heb je vragen of zorgen over je zoon of
dochter? 

Bijvoorbeeld over: 

Groei              ontwikkeling     motoriek     
gedrag zindelijkheid bedplassen       slapen         
hoofdluis, pesten            gehoor               groei           
opvoeden
Neem contact met ons op! 
We kijken en denken graag met jullie mee. 

Ons algemene nummer 023 7891777                   
Frontofficejgz@vrk.nl

Suzanne van Roijen Dagmar Smit

Jeugdverpleegkundige
Dagmar.smit@vrk.nl 

Susan Olivier

Doktersassisente
Susan.olivier@vrk.nl

Jeugdarts 
SvanRoijen@ggdkennemerland.nl
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