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Beste ouders, 
 
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 3. Deze tijd van het jaar brengt altijd een hoop reuring en gezelligheid 
met zich mee, maar kan soms ook hectisch en stressvol zijn. Helaas is ook het griepseizoen weer in volle 
gang waardoor we zowel onder de kinderen als in het team te maken hebben met afwezigheid. Door 
de enorme tekorten in het onderwijs lukt het ons hiervoor niet altijd een goede oplossing te vinden. We 
doen ons uiterste best om met de beperkte mogelijkheden die we hebben zo min mogelijk groepen naar 
huis te sturen. Dit betekent dat onderwijsondersteunend personeel soms ook voor de groep staat en 
een dag iets anders kan verlopen dan de kinderen gewend zijn. We hopen te mogen rekenen op uw 
begrip. 
 
Wij proberen er uiteraard een gezellige tijd van te maken met zijn allen, met veel leuke activiteiten 
rondom Sinterklaas en Kerst. Met een mooi versierde school en veel leuke knutselwerkjes van de 
kinderen maken we er een fijne decembermaand van. 
 
Team Hannie Schaft 
 
Teamnieuws 
Leuk nieuws voor juf Luna van groep 4/5! Zij en haar vriend Danny verwachten in mei hun eerste kindje. 
We weten inmiddels dat het een meisje is. We wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe! 
 
Instroomgroep 
Na de Kerstvakantie gaan we van start met de instroomgroep voor 4-jarigen. De start is op maandag 
9 januari en de groep is gevestigd op onze locatie In ’t Veld.  
Op maandag, dinsdag en donderdag staat juf Mell voor de groep en op woensdag juf Eva. Op vrijdag 
zijn de kinderen vrij. De ouders van de nieuwe kleuters hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen 
voor de informatieavond op donderdag 8 december a.s. 
 
Goede Doelen  

Groep 7/8 van meester Patrick en juf Rowena heeft de afgelopen periode gecollecteerd 
voor Amnesty International. Hierbij is een bedrag van € 93,55 opgehaald…..maar dat is 
nog niet alles……meester Patrick heeft beloofd voor elk doelpunt dat het Nederlands  
elftal dit WK scoort, nog eens € 5,-- extra te doneren. HUP, HOLLAND, HUP! 

 
Dit keer is het de beurt aan Groep 7-8 B om te collecteren voor een goed doel. 
Wij hebben "Stichting Jarige Job" als doel gekozen om op 24/25 november en  
15/16 december geld voor op te halen. 
 
Stichting Jarige Job vindt dat ieder kind een verjaardag verdient. Op hun 

website vermelden ze het volgende: "In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag 
niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het 
geven van een verjaardagsbox t.w.v. 35 euro. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, 
thuis én op school! " 
 
Meer informatie kunt u vinden op www.stichtingjarigejob.nl   
Wij vonden het een mooi doel om aandacht aan te besteden en om hier geld voor op te halen. 
 
Vriendelijke groet, namens Groep 7-8 B 
 
 

http://www.obshannieschaft.nl/
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http://www.stichtingjarigejob.nl/
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Activiteiten 
 
Terugblik Sint Maarten 
Op 11 november was het een gezellige boel. In en rondom de school klonken Sint Maartenliedjes en 
kwamen de kinderen met hun mooie zelfgemaakte lampions voorbij. De ouders van de 
oudercommissie zorgden voor iets lekkers.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinterklaas 
In de groepen maken de kinderen zich op voor 5 december. Overal wordt druk geknutseld en 
gezongen. In de midden- en bovenbouw zijn lootjes getrokken en kunnen de kinderen thuis aan de 
slag met hun gedichten en surprises. Deze moeten op vrijdag 2 december ingeleverd worden op school. 
Op maandag 5 december hopen we dan de Sint weer te mogen ontvangen op school. De kinderen zijn 
die dag om 12.30 uur uit. 
 
Kunstuitleen 
Deze periode was groep 1/2A aan de beurt om een schilderij uit te 
kiezen bij Art Zaanstad. We mochten één schilderij kiezen uit een 
prachtige selectie. We hebben met elkaar dit schilderij gekozen. De   
klas heeft voor dit schilderij gekozen omdat het een beetje aan 
Sinterklaas deed denken. Het schilderij kunt u bewonderen in de 
bovenbouwhal.   
 
 
 
Inloopochtenden groep 1-2 

Inmiddels zijn er alweer 3 inloopochtenden geweest bij de 

kleuters. Het is fijn elke keer weer een flink aantal ouders te 

verwelkomen. Voor de kinderen is het erg leuk om even een 

spelletje te doen met hun ouders en voor de ouders is het leuk 

om te zien wat er zoal gedaan wordt in de klas.  

De volgende inloopochtend is op maandag 19 december van 

8:20-8:45 uur. 
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Terugblik studiedag 

Op woensdag 9 november hebben de beide teams een gezamenlijke studiedag gehad. In de ochtend 

hebben we het gehad over ons rekenonderwijs. Dit schooljaar staan we voor de keuze van een 

nieuwe rekenmethode. De middag hebben we met elkaar gesproken over de toekomstige 

ontwikkeling van onze scholen en gewerkt aan het ambitieplan voor de komende jaren. Ook hebben 

onze taalspecialisten in opleiding, Yvette en Luna, ons d.m.v. een opdracht meegenomen in de 

ontwikkeling van het taalbeleidsplan. Kortom een gevarieerde en leerzame dag. 

Activiteiten in de kerstvakantie 
Ook in de kerstvakantie organiseert Sportbedrijf Zaanstad weer volop activiteiten voor kinderen.  
 
Zaanse Winter Experience: 
GRATIS Sport, cultuur & lifestyle activiteiten voor kinderen van 6 t/m 17 jaar. Binnen het thema sport 
zijn leren sportverenigingen de kinderen nieuwe sporten en spellen. Fluxus Zaanstad geeft muzikale 
en kunstzinnige workshops waarin de kinderen iedere keer weer verrast worden. De lifestyle (leefstijl) 
activiteiten hebben te maken met natuur, zelfvertrouwen, ontspanning, yoga en gezondheid (kook 
work-shops van FEAZ). Bij aankomst worden op basis van de leeftijd groepjes gemaakt, in deze 
groepjes gaan de kinderen langs alle activiteiten en workshops. Natuurlijk is er ook tijd om te 
ontspannen, met levensgrote spellen en een chill-hoek. 
www.zaanse-experience 
 
Zaanse MINI Winter Experience: 
Peuters en kleuters van 3, 4 en 5 jaar nodigen wij uit voor de ZAANSE MINI WINTER EXPERIENCE, op 
donderdag 5 januari. Een ochtend gezellig sporten, spelen, muziek maken en knutselen voor de kleine 
Zaankantertjes. Meedoen aan de mini experience is goed voor de motoriek, ontwikkeling en 
persoonlijke groei. 
Graag vooraf aanmelden via: 
https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/activiteit/zaanse-mini-winter-experience-2023/ 
 
Zaanse SPECIAL Winter Experience: 
Gezellig samen sporten en spelen is leuk voor alle kinderen, met en zonder beperking. Op vrijdag 6 
januari wordt de ZAANSE SPECIAL EXPERIENCE georganiseerd met Sport, Cultuur & Lifestyle 
activiteiten. Kinderen maken kennis met sportverenigingen, cultuur instellingen en lifestyle 
activiteiten. Het gevarieerde aanbod biedt voor iedereen een leuke uitdaging. Neem broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes mee! 
Graag vooraf aanmelden via: 
https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/activiteit/zaanse-special-winter-experience-23/ 
 
Belangrijke data december 

Maandag 5 december Sinterklaas op school; school uit om 12.30 uur 

Donderdag 15 december MR vergadering, loc In ‘t Veld 

Donderdag 15 en vrijdag 16 december Collecte gr 7/8 B stichting Jarige Job 

Maandag 19 december Inloopochtend groepen 1/2  8.20-8.45 uur 

Donderdag 22 december Kerstmaaltijd 17.30-18.30 uur 

Vrijdag 23 december School uit om 12.00 uur; start Kerstvakantie 

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari KERSTVAKANTIE 

Maandag 9 januari Start school 
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