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Beste ouders, 
 
Voor u, alweer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Hopelijk heeft iedereen een fijne 
herfstvakantie gehad en is iedereen weer lekker uitgerust terug op school. 
Er zit een gezellige, maar drukke periode aan te komen vol met leuke en feestelijke activiteiten. 
 
Team Hannie Schaft 
 
Teamnieuws 
Onze juf Karianne, juf van groep 3 en 6 op In ’t Veld en gedragsspecialist (die we op de Hannie Schaft 
vooral kennen van haar Rots en Water trainingen, die zij aan groepjes kinderen geeft) heeft ons 
behoorlijk verrast. Na een zwangerschap van 27 weken heeft zij het leven geschonken aan een lief 
klein meisje met de naam Lili. Heel spannend allemaal, maar Lili is een dapper meisje en doet het naar 
omstandigheden goed. Ook met Karianne gaat het gelukkig goed. We wensen ze veel geluk samen! 
 
Onze onderwijsassistente Mell is sinds het begin van het schooljaar 3 dagen werkzaam op locatie 
Hannie Schaft. Zij heeft meegedraaid in de kleutergroepen en zal vanaf januari werkzaam zijn in de 
instroomgroep op In ’t Veld. Voor een soepele overgang zal zij na de herfstvakantie alvast 2 dagen per 
week (woensdag en donderdag) meedraaien op In ‘t Veld.  
 
NSCCT 
We willen elke leerling het onderwijs bieden dat het nodig heeft om te groeien. Om goed te kunnen 
afstemmen op de mogelijkheden van de leerlingen nemen we de NSCCT (Niet-Schoolse Cognitieve 
Capaciteiten Test) af. Voordat de NSCCT wordt afgenomen schat de leerkracht het niveau van de 
leerling in. We zijn goed in staat, passend bij het niveau en de daarbij behorende onderwijsbehoeften 
van de leerlingen, aan te sluiten. Van 24 oktober t/m 4 november nemen we in de groepen 5 t/m 7 de 
NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteitentest) af.  
 
Oudergesprekken 
In november vinden de oudergesprekken plaats voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Hierin worden 
de vorderingen van uw kind met u besproken. Houd a.u.b. de aankondiging van de leerkracht in de 
gaten op Schoolpraat. In de app kunt u zich inschrijven op een dag en tijdstip van uw keuze. Noteer 
deze goed in uw agenda want u ontvangt hiervan geen bevestiging. Mocht u onverhoopt toch 
verhinderd zijn, geef dit dan tijdig door aan de leerkracht. Vaak is het dan nog mogelijk om een 
nieuwe afspraak in te plannen.  
 
Collecte november 

Groep 7/8 van meester Patrick en juf Rowena heeft deze periode de keuze voor het 
goede doel op zich genomen. 
Ze hebben gekozen voor Amnesty International. 
Deze week is er voor de laatste keer gecollecteerd. In de volgende nieuwsbrief kunt u 
lezen wat de opbrengst van deze inzameling is. 
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Activiteiten 
Biologisch lescentrum. 

Alle kinderen krijgen dit jaar weer een les van het ZNMC. Dat is het Zaans Centrum voor Natuur – en 
Milieu-educatie. 
 
Zaden en vruchten 

In november krijgen de groepen 3 en 4 les over Zaden en vruchten. Voor deze les komt er iemand van 
het centrum langs op school. We gaan rondom de school zaden en vruchten verzamelen en daarna 
bespreken wat we gevonden hebben. Wat is het precies? Kun je het eten? Kunnen dieren het eten? 
 
Leskist zintuigen 

Groep 6 gaat in november aan de slag met een leskist over zintuigen. 
 
De milieu-inspecteur 

Groep 6/7 en 7/8 krijgen les over afvalscheiding. Wat hoort er in de kliko en welke grondstoffen kun 
je nog prima hergebruiken? Er is aandacht voor groene energie.  
 
U kunt ook altijd zelf met uw kind een bezoek brengen aan De Heemtuin, het Natuurmuseum of de 
Stadsboerderij Darwinpark. Kijk op de website naar de vele leuke activiteiten: 
zaansnatuurmilieucentrum.nl  

 
Sint Maarten 
Net als ieder jaar wordt er momenteel in alle groepen weer hard 
gewerkt aan de lampions voor Sint Maarten. Op vrijdag 11 
november lopen we weer ons rondje door de school en zingen 
we uit volle borst. Wie weet levert dat wel iets lekkers op…  
 
 
 

Terugblik Schoolwandeltocht 
Wat was het een goede keuze om de wandeltocht te verzetten. Op woensdag 12 
oktober was het zover. Een prima wandelweertje en de sfeer zat er goed in. De 
kleuters liepen met ouders en soms ook opa’s en oma’s een eigen rondje. De 
groepen 3 t/m 8 liepen gezellig samen met de leerkracht. Onderweg kwamen we 
elkaar zelfs nog tegen. Na afloop was er voor alle wandelaars een ijsje en een 
welverdiende medaille. Het was weer een geslaagde activiteit! 
 
Terugblik Kinderboekenweek 2022 

 
 
 
 

 

We kijken weer terug op een geslaagde Kinderboekenweek. Er is gedanst, veel 

(voor)gelezen, geknutseld en afgesloten met een heuse “boekenruilbeurs”. Er 

waren veel boeken ingeleverd en zodoende konden alle kinderen weer leuke, voor 

hun nieuwe, boekjes uitkiezen.  
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Voorleestips 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een poster met leuke en nuttige voorleestips 
 
Kunstuitleen 
Als school hebben wij een abonnement bij de Kunstuitleen. Gedurende het schooljaar komen 
meerdere groepen aan bod om een schilderij uit te zoeken uit een geselecteerd aanbod. Dit schilderij  
hangt dan een tijdje in de school om na verloop van tijd weer te worden omgeruild door een nieuw 
schilderij. Afgelopen periode heeft groep 7/8 van juf Leonie en juf Rowena een schilderij uitgekozen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Kunstwerk van Wim van Willegen  

Wij hebben dit schilderij als groep samen gekozen. Wij hebben als klas ook eerlijk gestemd. De 
meerderheid koos uiteindelijk voor dit schilderij. Het is een mooi stilleven van een dorp. Je kan er 
eeuwig naar kijken. De bergen zijn ook erg mooi. -Hidde-  

Ik vond een andere eigenlijk mooier. Deze is wel kleurrijk, maar de vormen vind ik niet zo mooi bij dit 
schilderij. -Chady-  

In het echt is het schilderij helaas een beetje klein. Ik vind het wel heel kleurrijk. De vormen zijn wel 
heel simpel, bijna te simpel voor een echt schilderij. Ik denk dat iemand uit groep 5 of 6 dit ook wel 
zou kunnen maken. -Lena-  

Ik vind de huisjes grappig. Ze zien er grappig uit. Je kunt hier eindeloos naar blijven kijken… -Koen-  

De bomen zien er mooi groen uit. Achter de bomen zie ik een soort van kerk, die vind ik er leuk uitzien. 
De bergen daarachter vind ik erg heuvelachtig. -Gijs-  
 
Schoolfotograaf 

Woensdag 12 oktober is de schoolfotograaf geweest om de laatste foto’s te maken. 

Binnenkort krijgt uw kind een kaartje met inlogcode mee zodat u de foto’s via de 

website van foto Koch kunt bestellen.  
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Inloopochtenden groep 1-2 
In de groepen 1-2 is er voor de vakantie gewerkt rond het thema 

Kabouters. Donderdag 13 oktober mochten de ouders mee de klas 

in om de werkjes te bekijken, maar ook om met de kinderen een 

activiteit te doen.  Het was gezellig druk! De kinderen vonden het 

erg leuk om het te laten zien. Het volgende kijkmoment voor de 

groepen 1-2 is op vrijdag 11 november van 8:20-8:45 uur. 

 
 

Hulp nodig? 
Wil uw kind graag sporten, op streetdance of mee op schoolreis en kunt u dit niet betalen? Gezien de 

huidige situatie is de verwachting dat veel gezinnen moeten gaan bezuinigen om niet in de schulden 

te komen. De gemeente brengt om die reden deze fondsen en initiatieven weer onder onze 

aandacht.  

Meedoen Zaanstad Kinderen van 4-18 jaar kunnen een jaar lang gratis sporten of op dans- muziek- 

of theaterles. Ook krijgt u voor elk kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld (sport)kleding of de huur 

van een muziekinstrument. Op www.meedoenzaanstad.nl kunt u uw kind aanmelden.  

Jeugdfonds Sport en Cultuur Als uw kind geen gebruik kan maken van Meedoen Zaanstad meldt de 

gemeente u aan bij Stichting Leergeld. Zij nemen contact met u op om te kijken hoe zij u verder 

kunnen helpen met uw aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.  

Meer weten? Kijk op www.geldwijzer.zaanstad.nl en op www.samenvoorallekinderen.nl.  

Het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt kan u helpen bij de aanvraag.  

 

Belangrijke data oktober/november 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 4 november Afname NSCCT groepen 5 t/m 7 

Woensdag 2 november MR vergadering 

Maandag 7 november t/m vrijdag 18 november Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

Woensdag 9 november Studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij 

Vrijdag 11 november Sint Maarten 

Hal versieren voor Sinterklaas; ‘s middags na 
schooltijd, ouderhulp is van harte welkom 

Donderdag 24 en vrijdag 25 november Collecte 
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