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Procesgerichte lampionnen
In groep 1/2 was het wel 
even spannend maar we 
hebben het toch 
aangedurfd om dit jaar een 
lampion te maken d.m.v. 
procesgericht werken. Het 
idee was een lampion te 
maken die je ook als hoed 
kunt gebruiken. Handig 
want dan heb je twee 
handen vrij om de tas open 
te houden waar het lekkers in gaat. Dankzij de 
fantastische hulp die we kregen van ouders en de 
creativiteit van de kinderen is het echt een succes 
geworden. De lampionnen zijn geweldig!  

Kijkje in de klas
Wat ontzettend leuk dat zoveel ouders zich hebben 
ingeschreven om even te komen kijken bij ons in de klas. 
In groep 3 doen we hard ons best en hebben we het erg 
gezellig, dit willen we graag laten zien. Afgelopen week 
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14 nov: Groep 5 t/m 8 
Lootjes trekken 
16 nov: Studiedag, kinderen 
zijn vrij
21 nov t/m 1 dec:  Groep 8 
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1 t/m 7 
23 nov: Presentaties Brand-
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25 nov: Screening GGD 
oudste kleuters en groep 7 
29 nov: Ouderklankbord-
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2 dec: Voorstelling groep 
5  en 7 
5 dec: Sinterklaasviering 
6 dec: Studiedag, kinderen 
zijn vrij 
22 dec: Kerstdiner 
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zijn er al veel ouders geweest die met ons mee hebben 
gedaan tijdens het circuit of tijdens een wandeldictee. 
Heel erg leuk. Bedankt voor de belangstelling!  

Wereldsterren 
Op vrijdag 4 november hebben de kinderen van groep 8 
het eerste Blink thema met een fantastische presentatie 
afgesloten in hun eigen wereldsterren beleefmuseum. 
Ouders en kinderen uit de andere groepen hebben veel 
geleerd over onder andere Usain Bolt, Greta Thunberg, 
Leonardo da Vinci, Esscher, Johan Cruijf en Charlotte 
Besijn. Na afloop hebben de bezoekers een 
evaluatieformulier ingevuld. Alle presentaties werden 
ervaren als inspirerend, informatief en leuk gedaan. Op 
het formulier was ook ruimte om opmerkingen te maken. 
Wat een mooie complimenten stonden daarbij: Veel 
kennis, gaaf om te zien, goede ondersteuning van beeld 
tekst en geluid, het was erg leuk om naar te kijken, mooi 
verzorgd, kinderen wisten waar ze het over hadden, veel 
te zien en te 
lezen en veel 
leuker dan 
een normaal 
museum. De 
neus van 
beide juffen 
krulde van 
trots en die 
van de 
kinderen 
natuurlijk ook.  

 

Haarlem 2

Talent van de week 

Mooimaker 

Je bent steeds op zoek naar 
schoonheid.  
Bij alles wat je doet, zoek je 
naar een manier waarop het 
er nog net iets mooier kan 
uitzien.  
Je bent tevreden als je er 
goed uitziet en je geniet van 
een mooie omgeving.  

 
Zinzoeker 

Bepaalde waarden, zoals 
e c h t e v r i e n d s c h a p , 
rechtvaardigheid of respect 
voor het milieu zijn erg 
belangrijk voor jou.  
Jij weet wat je echt be-
langrijk vindt en daar blijf je 
bij, zelfs al snappen anderen 
het soms niet.  
Je vindt het fijn als anderen 
hetzelfde belangrijk vinden 
als jij, dat schept een band.  
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Sint weer in het land! 
En dat is voor groep 5 best spannend! In groep 5 worden 
vandaag voor de eerste keer surprise lootjes getrokken. 
De hele week konden de kinderen nadenken over 
cadeautjes tot €5,-. Vandaag worden die op een 
verlanglijstje geschreven. 
Aan het einde van de dag 
worden de lootjes 
opgevouwen en mag 
iedereen een lootje 
trekken. Zal het je vriendje 
of vriendinnetje zijn? En 
lukt het de kinderen om 
de hele Sinterklaasperiode 
hun mond te houden? We 
zullen het weten op 5 
december!  
 

Halloween en Sint Maarten 
Op maandag 31 oktober was het Halloween en groep 6 
had de week ervoor net hun groepsbeloning gehaald. 
Dus de keuze was snel gemaakt, op maandag verkleed 
naar school.   
‘s Ochtends kwamen er heksen, monsters en tovenaars 
de klas binnen gelopen. Om het feest nog verder af te 
maken had de juf de lessen een Halloween jasje 
gegeven. Voor taal werd er een spookverhaal 
geschreven, voor spelling werden er griezelwoorden 
geoefend met de verschillende spellingsregels en voor 
rekenen gingen we aan de slag met een Romeinse cijfers 
die op grafstenen stonden. Aan het eind van de dag 
gingen de leerlingen zichzelf maken als Dias de los 
Muertos figuur met juf Sem.   
Het was een zeer geslaagde dag.  
Ook waren het de weken van het maken van de Sint 
Maarten lampion. De leerlingen gingen aan de slag met 
papier maché om hun eigen spinneneieren te maken. 
Met vliegenpapier en wol werd de basis gemaakt, waarna 
er daarna natuurlijk spinnen in en op moesten komen. De 
leerlingen waren super hard aan het werk en de 
lampionnen zijn heel mooi geworden. Op 11 november 
kwam juf Femke met haar klas bij ons langs om een liedje 
te zingen. Natuurlijk heeft groep 6 toen ook een liedje 
gezongen. Nadat de leerlingen de lampionnen van 
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Sint Maarten 

Wat is het toch leuk om in 
het lokaal beneden naast het 
kdv te zitten. Groep 8 gaat 
regelmatig op bezoek om 
voor te lezen of te spelen 
met de kinderen van het kdv. 
Vrijdag 11 november kwa-
men de kinderen van het kdv 
op bezoek in groep 8. 
Samen hebben we Sint 
Maarten liedjes gezongen 
en natuurlijk hebben alle kin-
deren iets lekkers gekre-
gen.   

Personeelswisseling 

Zoals u hieronder in dit 
Schaftertje kan lezen gaat juf 
Sem vier maanden op reis. 
Gedurende die periode zal 
één van haar werkdagen 
vervangen worden door 
Mariska. Zij stelt zich ook in 
dit Schaftertje even voor.  
De vervanging van haar 
tweede dag wordt intern 
opgelost. 
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elkaar hadden bekeken werden er ook mandarijntjes 
uitgedeeld voor het zingen. Ik hoop dat alle leerlingen 
van hun lampionnen hebben genoten.  

Sterke verhalen  
Vanaf deze week starten de groepen 3 en 4 met het 
nieuwe thema voor Blink, genaamd; Sterke verhalen. De 
leerlingen gaan een reis door de tijd maken en opzoek 
naar bijzondere, authentieke, spannende verhalen door 
de eeuwen heen. Sommige elementen van verhalen zijn 
waar, andere niet. De leerlingen ontdekken van alles over 
verhalen uit het oude Egypte en lezen over mummies. Ze 
maken een uitstapje naar de tijd van ridders en monniken 
en bedenken hun eigen verhaal over ridders en 
jonkvrouwen. En verplaatsen zich in de verhalen achter 
de schilderijen 
van oude 
Hollandse 
meesters. 
Uiteindelijk 
maken de 
leerlingen hun 
eigen verhaal bij 
een voorwerp uit 
hun 
geschiedenis.   

Stedelijk museum  
Dinsdag 8 november zijn groep 7 en 8 naar het Stedelijk 
museum geweest. We werden opgehaald en weer 
thuisgebracht met de museumbus. Wat was het een 
feestje! In het museum werden we in 4 groepen verdeeld 
en kreeg ieder groepje een eigen gids en hebben we 

Haarlem 4

Juf Sem gaat back-
packen! 

Afgelopen zomer heb ik, na 
4 j a a r s t u d e r e n , m i j n 
diploma behaald! Begin dit 
jaar ben ik blijven werken op 
de Hannie Schaft en heb ik 
bijna alle groepen een dagje 
gehad, superleuk! Maar ik 
heb al een lange tijd een 
m o o i e ro n d re i s o p d e 
planning staan en 26 no-
vember is het zo ver! Ik 
vertrek voor vier maanden 
naar Zuidoost-Azië. Dit 
betekent helaas wel dat ik 
een tijd afwezig ben op de 
Hannie Schaft, maar gelukkig 
loop ik na mijn reis weer 
door de gangen van de 
school.  
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een ronde door het museum gemaakt. Het onderwerp 
van het museumbezoek was ‘De Stijl’. We hebben dan 
ook uitgebreid gekeken naar het schilderij van Piet 
Mondriaan en geluisterd 
naar het ontstaan van 
deze stroming en 
schilderij. Ook hebben 
we zelf een Mondriaan 
schilderij gemaakt met 
onszelf als onderdeel 
ervan.  

Haarlem 5

Even voorstellen 

Ik ben Mariska Schoone-
beek. Ik ben 36 jaar en ik 
woon in Haarlem met mijn 
vriend Tim en mijn dochter 
Luna. Velen van jullie zullen 
mij wel kennen aangezien 
Luna in groep 4a zit op de 
Hannie Schaftschool.   
Ik werk 3 dagen in de week 
met veel plezier in groep 8 
op basisschool de Zonne-
wijzer in Haarlem-Noord. In 
mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om te sporten, uit eten te 
gaan, reisjes te maken en 
leuke dingen te onder-
n e m e n m e t L u n a . D e 
komende maanden ga ik op 
de vrijdagen lesgeven in 
groep 4b. Ik kijk hier enorm 
naar uit. Ik zie jullie op het 
schoolplein!  


	Belangrijke data
	PBS Gedragsverwachting
	Talenten
	Mooimaker
	Zinzoeker
	Sint Maarten
	Personeelswisseling
	Juf Sem gaat back-packen!
	Even voorstellen

