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Studiedag

RAPPORTGESPREKKEN
Door ziekte van leerkrachten en een groot aantal 
kinderen is er onvoldoende tijd om de CITO resultaten 
op te kunnen nemen in het rapport. Hierdoor worden 
de rapportgesprekken een week verplaatst. Het rapport 
gaat vrijdag 17 februari mee naar huis, zodat u rustig het 
rapport kan doornemen. Van 27 februari t/m 2 maart zijn 

de rapportgesprekken, waarin de leerkracht het rapport 
van uw kind met u bespreekt. De kinderen van groep 1 
krijgen nog geen rapport. Hierbij bespreekt de leerkracht 
de vorderingen aan de hand van een observatielijst. Via 
digiDuif krijgt u op maandag 13 februari van de leerkracht 
bericht, waarna u zelf het rapportgesprek kunt inplannen.

Start extra kleutergroep Groepen 1 C

Bezoek aan de Vishal Haarlem Groep 5-6

Schoolfotograaf broertje/zusje

Maandsluiting Groep 1-2B

Rapport mee 

Voorjaarsvakantie

Rapportgesprekken 

OUD PAPIER
Voor de ingang van de gymzaal hebben we al jaren 2 papiercontainers staan. Wat u waarschijnlijk niet weet is dat we 
met de opbrengst van het oud papier nieuwe kinderboeken aanschaffen. Door bibliotheekouders worden deze boeken 
geplastificeerd. Vervolgens krijgen ze als nieuwe aanwinst eerst  een mooi plekje krijgen op de display en boekenkasten 
in de hal. En natuurlijk verdwijnen ze daarna snel de klassen in. 

De opbrengst van het schooljaar 2015-2016 bedroeg € 111,83. Hiervan hebben we onder andere leuke stripboeken en 
kinderboeken voor oudere kinderen aangeschaft. Hierbij wil u namens de kinderen graag bedanken voor het inzamelen.

DATA OM TE ONTHOUDEN!!!
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SUBSIDIE MUZIEKIMPULS
Al heel veel jaren wordt er op De Evenaar wekelijks 
of in blokken muziekonderwijs verzorgd door onze 
vakleerkracht muziek. Muziek maken is leuk, maar ook 
heel belangrijk. Het kan bijdragen aan de ontwikkeling 
van het brein, de motorische ontwikkeling en het 
bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Het 
belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels 
breed erkend. Minister Bussemaker van OCW stelt 
sinds 2015 miljoenen  beschikbaar om de komende 
jaren structureel muziekonderwijs te realiseren, 
waarvan twintig miljoen via de subsidieregeling” Impuls 
Muziekonderwijs” voor scholen.  

In oktober 2016 hebben we als school een aanvraag 
voor de regeling “Impuls Muziekonderwijs” ingediend. 
Net voor de kerstvakantie kregen we bericht 
van het fonds voor Cultuurparticipatie dat onze 
subsidieaanvraag is toegekend. Dit betekent dat we 
verspreid over de drie komende  schooljaren een 
bedrag van € 15.000 ontvangen. Met dit geld gaan we 
in samenwerking met SamenMuziek, waar vakleerkracht 
muziek Gunnar deel van uit maakt, een duurzame 
inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op De 
Evenaar verzorgen. Voorwaarden aan de subsidie zijn:

•  Het structureel verzorgen van muziekonderwijs 
onder schooltijd 

• Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten

•  Het vormen van verbindingen tussen binnen -en 
buitenschoolse muziekeducatie.

Dit laatste punt betekent dat we als school verbinding 
met de omgeving rond de school gaan maken. U 
moet dan denken aan bijvoorbeeld een professionele 
uitvoering in de Luifel, Oude slot of bejaardentehuis met 
een echte band, licht en geluid.

INFORMATIE VAN UIT DE DIRECTIE KLEURPLAAT



NIEUWS UIT GROEP 1/2B
Onlangs zijn we gestart met het thema bouwen. 
Tijdens de start oriënteren we ons op het thema en 
de woorden die daarbij horen. Wie werken er eigenlijk 
op een bouwplaats en wat doen deze mensen daar? 
De metselaar, timmerman en de schilder, maar ook 
de architect komt aan bod. Welke machines en 
gereedschappen zijn op een bouwplaats nodig? 

Vanzelfsprekend gaan we ook veel zelf bouwen in dit 
thema. De constructiematerialen worden bewuster 
ontdekt en er worden allerlei bouwwerken gebouwd. 
In de knutselkast blijken ook ‘bouwmaterialen’ te 
vinden te zijn, zoals doosjes, wc-rollen en karton. De 
gereedschapskist wordt bekeken en de kinderen 
ontdekken hoe ze verschillende meetinstrumenten 
kunnen gebruiken. 

Onze themahoek wordt gaandeweg het thema ingericht 
als klushuis. En dit huis moet nodig opgeknapt worden. 
Nieuw behang, verf op de muren, andere gordijnen. 
Een compleet nieuwe inrichting! En wellicht nog wel 
een kleine uitbouw? Er liggen namelijk echte bakstenen 
in het klushuis, waarmee we zelf een muurtje leren 
metselen! 

Zonder gereedschap, behang, vloerbedekking, verf etc 
kunnen we natuurlijk niet klussen. Dit kunnen we kopen 
in onze bouwmarkt. En daarna aan de slag! 

Als het huis helemaal opgeknapt is, richten we het huis 
weer opnieuw in. De meubels worden weer uitgepakt en 
op hun plaats gezet. Tijd voor een housewarming! 

Maar zover zijn we nog niet. De afgelopen week hebben 
we eerst gekeken wat we al weten over bouwen en 
wat we nog willen leren. Komende week wordt de 
bouwmarkt ingericht. Stap voor stap krijgt het thema 
vorm. 

Justus, Philein, Tjitte, Josephine en Nur hebben een 
tekening gemaakt over het thema. Scan bijgevoegde 
QR-code en de kinderen vertellen u zelf wat ze getekend 
hebben. 

(De film staat in een beveiligde omgeving (mijn eigen 
dropbox) en is van daaruit met jullie gedeeld via deze 
QR.  De kinderen zijn dus niet te zien via een externe 
filmsite, zoals bijvoorbeeld YouTube.)

U kunt een QRscanner downloaden via bijvoorbeeld de 
AppStore. Er zijn diverse gratis QRscanners verkrijgbaar.

Juf Monique
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SCHOOLFOTOGRAAF

SCHOOLFOTOGRAAF!
Woensdag 15 februari a.s. komen wij op school om
de kinderen te fotograferen. (broertjes en zusjes).
De intekenlijsten hangen vanaf 8 februari in de hal van 
de school. Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen 
is het resultaat duidelijk

het beste bij een gemiddelde kleur van de 
bovenkleding. Frisse kleuren komen het beste over. 
Zwart is vaak somber en fluor is zeker niet verstandig. 
Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met 
kletsnatte haren op school aankomen.

ACHTERGROND:

Voorbeeldfoto geeft indruk van de achtergrond. Gebruik van 
kussen of stoel etc zal verschillend zijn. De achtergrond is dit jaar 
een muur. Neutrale lichte kleur. Geen specifiek kleding advies.

INTERNET AFHANDELING:

De afhandeling van de foto’s zal weer via internet plaatsvinden. 

INTEKENLIJST:  

Er komen twee intekenlijsten te hangen.
1.  Voor de broertjes en zusjes met een kleintje van thuis, een intekenlijst met een tijd, vanaf 

8.30 ( zoals voorheen)

2.  En een lijst voor de broertjes en zusjes van school. Wij verzoeken elke ouder die interesse 
heeft voor een foto van samen, de kinderen in te schrijven. Staan geen tijden bij. Op naam 
worden de kinderen dan uit de klas geroepen.

De kinderen gaan dus niet meer automatisch op de foto.

Met vriendelijke groet,

De Fotografen

NIEUWS UIT GROEP 1/2 B



08 09

NIEUWS UIT GROEP 4

Cito toetsen
De maand januari staat voor een groot deel in het teken 
van de Cito toetsen. In groep 4 worden de toetsen 
rekenen, spelling, niveau lezen op tempo en begrijpend 
lezen afgenomen. De toetsen worden op een rustig 
moment afgenomen, voor de lunchpauze, zodat de 
kinderen nog fris en fruitig zijn en nog voldoende 
energie hebben.

De Cito toetsen geven een goede indicatie van het 
niveau van de kinderen. Aan de hand van de toetsen 
kan bepaald worden, of uw kind behoefte heeft aan 
extra, verlengde instructie, of uitdaging. Ook kan het 
zijn, dat uw kind op een goed niveau meedraait met de 
groep en de stof oppikt als deze aangeboden wordt.

Mocht het nodig zijn, dan ontvangt u van mij een 
uitnodiging voor een gesprek rond de rapportperiode. 
Het kan zijn, dat ik toe wil lichten welke hulp uw kind 
nodig heeft en hoe die vorm gaat krijgen. Dit gesprek 
staat los van het rapportgesprek, dus mocht u na dit 
gesprek toch nog behoefte hebben om het rapport 
te bespreken, dan kunt u zich tegen die tijd gewoon 
opgeven voor de 10-minutengesprekken.

NIEUWS UIT GROEP 4

IN GROEP 4 WORDEN DE TOETSEN REKENEN, SPELLING, NIVEAU LEZEN

Oefenen van tafels
Verder heeft u van mij een digiduif ontvangen over het 
oefenen van de tafels! Zet ‘m op allemaal. Ook extra 
hardop lezen thuis is een goede oefening EN het kan 
ook een hele gezellige activiteit zijn.

3x3=9

En verder…
Verder wordt er op creatief gebied ook nog een hoop gedaan hoor! De kinderen hebben hun eigen Harry-happy-
monster getekend! De achtergrond mocht geschilderd worden, maar ook gekleurd worden met wasco, of geplakt met 
stukjes gekleurd papier. Dit gaf een zeer kleurig en gezellig resultaat. Met de handarbeidlessen van juf Claire, zijn de 
kinderen bezig met de Pruikentijd, omdat ze daar met de geschiedenislessen mee bezig zijn geweest.

En hoe blij zijn wij met onze nieuwe beamer!!! Afgelopen week is die geïnstalleerd en hij werkt als een trein!!
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NIEUWS UIT GROEP 6 NIEUWS UIT GROEP 6

Vishal in Haarlem en knutsels
Na twee weken vakantie zijn we weer uitgerust begonnen. We hebben hard gewerkt aan de citotoetsen de afgelopen 
maand. Begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordjes lezen zijn aan bod gekomen.  Deze week nog wat laatste dingen 
afmaken en dan hebben we het weer achter de rug. 

Op donderdag 9 februari zullen wij samen met groep 5 een bezoek brengen aan de Vishal in Haarlem. We verheugen 
ons daar nu al op!

We zijn ook creatief bezig geweest. Zenne en Sarah schrijven hierover.

Knutsels
We hebben met juf Claire weer lekker geknutseld. 
Het negatieve en het positieve, daar ging het om. 
We hebben pinguïns en vierkanten verknipt en in 
tegenovergestelde richting geplakt en knutselwerken 
tevoorschijn getoverd.

Door Zenne

Pinguïns
We gingen met juf Claire pinguins maken. Het was 
heel leuk en het moest in de kleuren wit en zwart. 
Dat betekende negatief en positief. Daarna moest er 
sneeuw bij en dat was super leuk.

Door Sarah
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NIEUWS UIT GROEP 8

Gastles over online veiligheid
Op maandag 30 januari hebben de kinderen een gastles gekregen van 
bureau HALT over hoe ze veilig online kunnen zijn en ook wat de gevaren 
kunnen zijn die er op het internet schuilen. Ze hebben het gehad over het 
veilig maken van een profiel op social media en het versturen van foto’s via 
bijvoorbeeld WhatsApp en Snapchat.

Een hele goede en leerzame les!

Gastles over online veiligheid
Op maandag 30 januari hebben de kinderen een gastles gekregen van 
bureau HALT over hoe ze veilig online kunnen zijn en ook wat de gevaren 
kunnen zijn die er op het internet schuilen. Ze hebben het gehad over het 
veilig maken van een profiel op social media en het versturen van foto’s via 
bijvoorbeeld WhatsApp en Snapchat.

Een hele goede en leerzame les!

NIEUWS UIT GROEP 8

Kinderboekenweek
Met juf Claire hebben we het thema Delftsblauw besproken. Waar komt dit nu eigenlijk vandaan en hoe is het 
maken hiervan ontstaan.

Belangrijker was natuurlijk dat de kinderen daarna zelf aan de slag mochten met het ontwerpen van hun eigen 
mooie tegeltje.

De tweede les hebben de kinderen hele mooie etageres gemaakt in dezelfde mooie kleuren.

Spannende tijd
Voor de kinderen van groep 8 is er een spannende tijd 
aangebroken. In de maand januari worden natuurlijk 
in elke klas de citotoetsen afgenomen maar voor de 
kinderen in groep 8 zit er nog iets belangrijks achter. 
Nadat alle toetsen zijn afgenomen krijgen de kinderen 
in de maand februari hun definitieve schooladvies.

Op dit moment zijn de open dagen op de verschillende 
middelbare scholen in volle gang en moeten zij een 
keuze gaan maken naar welke school ze willen nadat 
ze De Evenaar na 8 jaar gaan verlaten.

Nog even in spanning maar het komt vast allemaal 
goed.

De voorleesdagen
25 januari zijn de nationale voorleesdagen gestart. 
Nu is het zo dat onze juf eigenlijk wel iedere dag 
voorleest. Op dit moment zijn we Superhelden.nl deel 
2 aan het lezen en het is een ontzettend spannend 
boek.

 Het gaat over Iris, ze is ontvoerd naar het eiland Pala, 
na het spelen van een computerspel. OP het eiland 
Pala moeten alle kinderen die daar zitten allerlei 
opdrachten uitvoeren. Dit zijn soms best hele heftige 
en spannende opdrachten. Juf weet ook altijd precies 
wanneer ze moet stoppen met lezen zodat wij willen 
dat ze de volgende keer weer verder gaat.

Als je kunt lezen, kun je op reis gaan door 

andere werelden. Je kunt het heelal 

verkennen of de geschiedenis ontdekken 

of in de huid kruipen van iemand anders.
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