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Kijkje in de klas  
Afgelopen weken stond het 
thema “kijkje in de klas” op 
onze agenda. Leuk om de 
ouders van groep 4 via dit kijkje 
in de klas te laten zien waar wij 
allemaal mee bezig zijn. Zo 
hebben de ouders meegedaan 
tijdens de rekenles, een Kahoot 
gespeeld, meegedaan met de 
gymles van meester Kaj of 
drama les van juf Mieke en 
gezien wat de kinderen 
allemaal tijdens de opdrachten van de weektaak moeten 
doen. Onwijs leuk om de stralende gezichten van de 
kinderen en ouders te zien! Wij zullen dit gedurende dit 
schooljaar zeker nog een keer doen.  

  

Dramalessen van juf Mieke 
Om de week op woensdag krijgt groep 3 drama les van 
juf Mieke. Hier kijken we elke keer naar uit. Afgelopen 
woensdag hadden we een Sinterklaas-les en werden de 

Haarlem 1

Belangrijke data 

29 nov: Ouderklankbord-
groep
2 dec: Voorstelling groep 
5   en 7 / Pietengym groep 1, 
2, 3 en 4 
5 dec: Sinterklaasviering 
6 dec: Studiedag, kinderen 
zijn vrij 
9 dec: Paarse Vrijdag 
22 dec: Kerstdiner 
  
  

PBS 
Gedragsverwachting 

Week 48: Elf van jezelf 
Week 49: Algemene ruimtes  

Talenten 

Week 48: Groepsdier 
Week 49: Toekomstdenker 

  

SCHAFTERTJE 
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid
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kinderen verschillende 
Pietjes, zo werd er op 
daken gelopen, werden 
er pakjes ingepakt en 
werd er gestrooid. Ook 
op de stoomboot 
mochten de Pietjes aan 
de slag, met de 
verschillende 
werkzaamheden en in de bakfabriek. De kinderen nemen 
hun rol erg serieus en voelen zich steeds vrijer om te 
bewegen en uit te beelden. Heel erg leuk en juf Mieke 
bedankt voor de leuke lessen!  

 

Hard werken
Ook in groep 6 is te merken dat de Sinterklaas periode is 
aangebroken, zo hebben de leerlingen allemaal 
Sinterberen en Pieterberen leren tekenen van groep 6. 
Maar ook hadden de Pieten gebruik gemaakt van het 
lokaal en was er een rommeltje gemaakt.  
Daarnaast zijn de leerlingen druk bezig met 
wereldoriëntatie. We hebben het over steden door de 
tijden heen. De leerlingen hebben hun eigen 
middeleeuwse stad ontworpen en hier hebben ze goed 
gelet op de verschillende voorzieningen. Deze 
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Talent van de week 

Groepsdier 

Jij bent graag op plekken 
waar veel mensen zijn, je 
houdt van gezelligheid en 
doet graag mee.  
Je voelt je verantwoordelijk 
voor het het gaat in de 
groep. Je wilt dat iedereen 
echt meedoet.  
Iedereen mag weten dat jij 
bij deze groep hoort.  

Toekomstdenker 

Je hebt een goed beeld van 
de ver re toekomst . Je 
bedenkt moeiteloos wat je 
vandaag moet doen om die 
toekomst te bereiken.  
Door dat inzicht in de verre 
toekomst, zie je meteen hoe 
een idee of voorstel van 
i e m a n d a n d e r s z a l 
uitpakken.  
Je hebt interesse voor 
r u i m t e v a a r t , m i l i e u o f 
techniek (auto’s, computers, 
robots…)
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voorzieningen hebben ze ook onderzocht in de tijd van 
nu. Wat vind je nu terug wat er vroeger ook was? Hoe zit 
de stad eruit en hier hebben we ook gekeken naar 
Haarlem en welke voorzieningen er nodig zijn om een 
stad levendig te maken.  
Met rekenen zijn we hard aan het werk gegaan met 
meters, liters, maar ook met de verhoudingstabel. De 
leerlingen zijn erachter gekomen dat de juf houdt van de 
verhoudingstabel, want die kan je overal voor gebruiken 
en deze heeft maar twee regels: ‘wat er onder gebeurt, 
gebeurt boven’ en ‘wat er boven gebeurt, gebeurt 
onder’.  
Kortom, er wordt nog steeds hard gewerkt in groep 6, 
maar er wordt natuurlijk ook een hoop gelachen. Zo 
moesten de leerlingen hun potlood uit hun etui halen, 
zonder hun handen te gebruiken. De meeste leerlingen 
zijn hierin geslaagd. Dit zorgde voor een hilarische 
situatie, waarbij sommige leerlingen zo hard moesten 
lachen dat het nog moeilijker werd.  

Stem op mijn partij!!  
In groep 7 en 8 is gestart met een nieuw Blinkthema: 
Stem op mijn partij!!   
De kinderen richten een politieke partij op. Met deze 
partij proberen de kinderen een wereldprobleem op te 
lossen. Ze kiezen een probleem, onderzoeken de 
oplossingen en presenteren hun partij, hun probleem en 
hun oplossing aan de klas. Dan volgen de verkiezingen. 
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Vreemde 
gebeurtenissen!! 

Iets meer dan een week 
geleden ontvingen we een 
brief van Sinterklaas. Hierin 
stond dat hij het fijn vindt 
om weer in Haarlem te zijn. 
Ook laat hij weten een aantal 
pieten naar ons te sturen, 
zodat ze van onze muziek 
kunnen genieten en kunnen 
leren.   Na deze br ief 
gebeurde er een aantal 
vreemde dingen. Eerst 
kwamen we ’s morgens op 
school en lagen er allemaal 
muziekinstrumenten in de 
klas. Hier lagen allemaal 
vreemde briefjes bij. Een 
paar dagen later stonden in 
alle klassen de digiborden 
aan en was er overal muziek 
te horen. De k inderen 
denken nu dat de pieten dit 
weleens gedaan kunnen 
hebben.   We zijn benieuwd 
of er nog meer vreemde 
dingen gaan gebeuren.  
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