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KANGOEROEWEDSTRIJD
De grootste wiskunde
Wedstrijd
SCHIP AHOY
April staat in het teken
van de scheepvaart

LENTE IS ER BIJNA
maar groep 1c en 5
genoten van sneeuw

DATA OM TE ONTHOUDEN!!!
AGENDA - MAART
WO

01

Wethouder verkeer gemeente Heemstede Heleen Hooij-verkeerssituatie rond school

DO

09

15.00-16.00 uur

Schaatsmiddag ijsbaan Haarlem

DO

16

Wiskundewedstrijd Kangoeroe

Groep 3 t/m 8

Maandsluiting

Groep 7

VR

31

13.45 uur
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INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Meedoen met Kangoeroe
Kangoeroe is de grootste internationale reken- en
wiskundewedstrijd voor basisschool leerlingen en
leerlingen in het Voortgezet onderwijs. De kangoeroe
komt uit Australië en dat geldt ook voor de wedstrijd.
Deze wedstrijd vindt plaats op donderdag 16 maart en
De Evenaar gaat dit jaar voor de vijfde keer meedoen
met groep 3 t/m 8. Dus een jubileum!
We hopen ook dit jaar op goede resultaten en
zijn al druk aan het oefenen met de kinderen uit

de Kiengroepen en een aantal goede rekenaars.
Kangoeroeopgaven zijn reken- en wiskundeproblemen.
Ze gaan over getallen, figuren, logisch denken, zijn
leerzaam en uitdagend en leuk om te maken. Het
gaat om 24 of 30 verrassende vraagstukken die stuk
voor stuk een vonkje creativiteit en inzicht vragen. Vijf
antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed.
De eerste vragen zijn gemakkelijk, maar gaandeweg
worden ze lastiger. Kinderen kunnen individueel
meedoen of in duo’s. We doen mee met 15 duo’s en 22
leerlingen individueel.

STUDIEDAG 27 FEBRUARI
Terwijl ik dit stukje schrijf is hopelijk iedereen heerlijk
aan het genieten van de vakantie en moet de studiedag
nog komen. Tijdens deze dag zullen we met elkaar
praten over en werken aan verschillende onderwerpen.
De leerkrachten presenteren aan elkaar de CITO
resultaten van hun groep en vervolgens bespreken
we met elkaar de acties die worden ingezet. Daarna
gaan we vorm geven aan onze visie op het jonge kind.
Natuurlijk hebben we al een visie op het onderwijs,
maar de kleuterontwikkeling is een cruciale fase in
de ontwikkeling van het kind en legt een basis in de
leer- en werkhouding die nodig is van groep 3. Het
moment dat de doorlopende ontwikkelingslijnen
steeds meer overgaan in leerlijnen. ‘Kleuter zijn’ is een
ontwikkelingsfase en geen aanduiding van een bepaalde
leeftijd. Daarom spreken we in de onderbouw ook van
ontwikkelingslijnen, die vanaf groep 3 doorlopen in
leerlijnen. Het leren van jonge kinderen verloopt anders
dan van oudere kinderen. We willen daarom dit graag
in een aparte visie gaan vastleggen. Tot slot worden er
door externen presentaties gehouden van de door ons
geselecteerde sociaal emotionele methode/aanpak PBS
(Positive Behavior Support) en KiVa training. Een andere
moment zal er nog een presentatie van de Kanjer training
zijn. Kortom een volle en inspirerende dag!

NIVEAUS BASISSCHOOL REKENEN
Voor de basisschool zijn er 3 niveaus:
wizFUN: voor groep 3 en 4 (60 minuten)
wizKID: voor groep 5 en 6 (60 minuten)
wizSMART: voor groep 7 en 8 (50 minuten)
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INFORMATIE VAN UIT DE DIRECTIE
SPELEN MET REKENEN
Op 16 maart gaan we niet alleen met de kinderen
die officieel aan de wedstijd meedoen met
kangoeroeopgaven stoeien. We laten alle kinderen
even kennismaken en ervaren hoe leuk reken- en
wiskundeproblemen kunnen zijn. Deze dag zal juf Diny,
als kangoeroe expert ons ondersteunen tijdens de
wedstrijd. Tijdens de afname van de Avi leestoets in
januari was ze ook al even in de school om te helpen.

Voor meer informatie en oefenmateriaal kunt u kijken
op de website www.w4kangoeroe.nl

APRIL PROJECT “SCHIP AHOY”
Van 10 april t/m 18 mei houden we ons schoolproject
rond het thema scheepvaart. Wat dacht u van piraten, de
marine, ontdekkingsreizen, de Titanic, soorten schepen,
schatkaarten, technische beroepen, experimenten
drijven/zinken enz. Dit onderwerp leent zich er bij uitstek
voor om op alle vak- en ontwikkelingsgebieden bezig
te zijn. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen
en hebben er veel zin in! Een klein tipje van de sluier
kunnen we al oplichten. We gaan met alle groepen het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam bezoeken.
Voor dit bezoek hebben we rij-ouders nodig. Zodra
we de dagen en tijden van de verschillende bezoeken
weten, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Er zullen
ook een aantal gastlessen zijn. Wilt u ook iets komen
vertellen of laten zien wat met het thema te maken
heeft, kom gerust. We vinden dit heel leuk! Misschien
kent u alle zeemansknopen en wilt u dit met de kinderen
oefenen of komen vertellen over zeilen. Misschien
heeft u materialen die goed bij het thema passen of
weet u een activiteit wat goed bij het onderwerp “Schip
Ahoy” aansluit, laat het ons weten. Graag melden bij de
leerkracht of Domien.
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NIEUWS UIT GROEP 3

Het thema van kern 7 van Veilig leren lezen ging
over piraten. De kinderen hebben in tweetallen
prachtige piratenboten geknutseld

We hebben afscheid genomen van Jessica. Zij gaat terug naar Ierland. We zullen je erg missen lieve Jessica!!
Veel plezier op je nieuwe school.
van meester Remy. Dit was erg leuk!

We zijn begonnen met het schrijven van verhaaltjes.
Wat gaat het toch snel allemaal. Super leuk om te lezen.
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NIEUWS UIT GROEP 1 C
NIEUW KLASGENOOTJES!
Maandag 6 februari begonnen 9 kleuters in een nieuwe groep.
De juffen hadden de week ervoor de ruimte van Op Stoom (voor- en
naschoolseopvang)omgetoverd tot klaslokaal.
De afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest om elkaar te leren
kennen. Dit hebben we gedaan door: kennismakingsspelletjes in de
kring te spelen. Bijv. tik, tik, tik wie ben ik of een leerling verstopt zich, de
andere kinderen moeten raden wie er weg is.
De eerste dagen keken de kinderen hun ogen uit, er was zoveel te zien.

HUISREGELS

Na de eerste week kwamen er iedere dag 6 groep 1
kinderen uit de beide andere kleutergroepen. Dit doen
we omdat het fijn is voor de kinderen dat ze elkaar leren
kennen. Deze kinderen blijven de hele dag en aan het
eind van de middag gaan ze weer terug naar hun eigen
klas. Iedere dag komen er andere kinderen.

We hebben de regels van de school en van de klas
besproken.
Mag je in de kring door elkaar praten?,
Mag je rennen in de klas en in de gang?
Als je iets anders wilt kiezen, ruim je eerst op waar je
mee aan het spelen was.
Mag je schreeuwen of praat je met een fluisterstem?
Hoe loop ik in de rij?

HEEFT U HET AL
GELEZEN? WE
HEBBEN MET EEN
LEUK FOTO EN
EEN BIJBEHOREND
STUKJE IN HET
HEEMSTEEDS
KRANTJE GESTAAN

Na de voorjaarsvakantie krijgt groep 1c op donderdag muziek van meester Gunnar, op vrijdag krijgen ze van juf Nynke in
de gymzaal een spelles. Dat wil zeggen dat er dan allerlei zang- en tikspelen worden gespeeld.
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NIEUWS UIT GROEP 1 C
SNEEUW IN DE KLAS
Iedereen hoopt op sneeuw in de winter en gelukkig
dit jaar viel er ook sneeuw. Op maandag kwamen de
kinderen met verhalen op school dat ze sneeuwpoppen
gemaakt hadden en heerlijk in de sneeuw hadden
gespeeld. De vraag kwam als we sneeuw binnen leggen,
wat gaat er dan gebeuren. Een van de kinderen heeft een
bakje met sneeuw gevuld en……sneeuw werd water.

We hebben door het scheuren van papier
sneeuwpoppen gemaakt, met witte wasco zijn er
sneeuwpoppen getekend.
Twee jongens hebben van klei sneeuwpoppen
gemaakt. Een van de poppen viel om en er werd al
gezegd de klei smelt.

In de kring hebben we versjes over de winter
nagespeeld. (dag meneer de sneeuwman en wat
is het koud), de vormen: vierkant, cirkel, driehoek is
besproken, we hebben spelletjes met kleuren gedaan.
(ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is….)..

Na twee weken 1c zijn de kinderen en juffen al aardig gewend. Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Ellen voor
de groep en op donderdag en vrijdag juf Nynke. juf Monique
Juf Nynke en Juf Ellen
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NIEUW UIT GROEP 1-2 A

KUNNEN WIJ HET MAKEN
De afgelopen weken was het thema; “Bouwen”.Er zijn
bouwtekeningen gemaakt,want als je een huis wil
gaan bouwen of verbouwen moet je dat eerst goed
in kaart brengen. Waar komt de badkamer en waar
de keuken?
Dit kan ook met kapla worden neergelegd.

Om te kunnen verbouwen heb je gereedschap nodig. In
de klas lag veel
gereedschap om te bekijken en zelfs echt mee te
werken. Spijkers in een
stuk hout slaan bleek toch moeilijker dan de meeste
kinderen dachten.Zo ook het indraaien van schroeven.

GUNNAR HAD EEN BOUWMUZIEKLES
BEDACHT WAARIN MUREN WERDEN
GEBOUWD EN HELAAS WEER OMVIELEN.

Van het groot constructiemateriaal werd een prachtige hijskraan gemaakt.
De wisselhoek was dit keer ons klushuis. Dit huis moest verdeeld worden in twee kamers hoe doe je dat? Een muur
maken maar hoe en waarmee. Volgens een speciaal recept werd er cement gemaakt en daarna van bakstenen een
stevige muur opgemetseld. Daarna werden de muren vakkundig behangen.
Het behang netjes afgemeten en door goed samen te werken op de
muur geplakt. t ziet en de kleur is….)..
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NIEUWS UIT GROEP 1-2 A
Welke vloer er in het huis moest komen is eerst op
verschillende manieren en in verschillende vormen
uitgeprobeerd. Van stukken marmoleum werd een vloer
gelegd op kleur gesorteerd en ook nog van donker
naar licht. Uiteindelijk was het huis af en kon er verhuisd
worden van de huishoek naar het nieuwe huis. Dit
veroorzaakte wel wat problemen ; hoe krijg je het mee en
past het wel?Het was weer een leuk en leerzaam thema
waar met veel plezieraan gewerkt is.

Om te kunnen verbouwen heb je gereedschap nodig.
In de klas lag veel gereedschap om te bekijken en zelfs
echt mee te werken. Spijkers in een stuk hout slaan
bleek toch moeilijker dan de meeste kinderen dachten.
Zo ook het indraaien van schroeven.
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NIEUWS UIT GROEP 5
Bij het verschijnen van deze Belevenaar is iedereen aan het genieten van een
welverdiende vakantie. De kinderen hebben voor de vakantie hun rapport mee
naar huis gekregen. De kinderen hebben hard gewerkt en mogen trots zijn op
hun resultaten. Na de vakantie op 8 en 9 maart zullen de rapportgesprekken
plaatsvinden. We zullen samen met de ouders de vorderingen en het welbevinden
van de kinderen bespreken.
.

NIEUWE BOEKEN TOP 3

DAG OSCAR

Elke maand hebben we een nieuwe boeken top 3.
Deze maand is het thema sport. Vorige maand was
het thema winter. We kiezen eerst een thema en dan
bedenken we er boeken bij. Dan moeten we allemaal
stemmen welke er op nummer 1, 2 en 3 komen te
staan. Deze maand:

Op de laatste dag voor de vakantie hebben we
afscheid genomen van Oscar. Oscar gaat met zijn
familie terug naar Cork in Ierland. We gaan Oscar
natuurlijk heel erg missen. We wensen Oscar en zijn
familie veel succes!

1 Heksje Lilly op voetbal
2 De voetbalkampioen Geronimo Stilton
3 Het geheim van de gouden hockeystick

VOORLEESBOEK
Tijdens de nationale voorleesdagen hebben we in
de klas voorgelezen uit Iep en in het kader van de
geschiedenislessen, die over Egypte gaan, lezen
we voor uit Dummie de Mummie en de dans van de
cobrate gaan “ spelen”.
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NIEUWS UIT GROEP 5
EGYPTE
door Romy en Quinty

We hebben geleerd bij geschiedenis over de
Egyptenaren. De Egyptenaren woonden het dichts
bij de Nijl omdat de grond daar vruchtbaar was. We
hebben ook geleerd wat de Egyptenaren allemaal
droegen, bijvoorbeeld welke kleren en sieraden.
De farao had altijd een cobra op zijn kroon. De rijke
Egyptenaren droegen zwart oogpoeder tegen de zon.
De Egyptenaren gebruikten geen letters maar tekens.
De belangrijkste mensen in Egypte waren de farao,
de schrijver en de boeren. Bij juf Claire hebben we
een kroon en een kraag van een farao gemaakt. We
hebben ook geleerd dat de boeren belasting moeten
betalen van hun eigen spullen.

SNEEUWPRET
Door Alex en Yasin

Op 13 februari lag er heel veel sneeuw. We mochten
een sneeuwballengevecht houden. Dat ging
niet helemaal goed en toen mochten we geen
sneeuwballengevecht meer doen. Maar er was wel
een ijsglijbaan. Je kon heel makkelijk uitglijden over
het gladde ijs, maar toch kom je op het ijs leuk glijden
met je voeten. Toen we gingen voetballen op het asfalt
gleed iedereen uit en vielen we op onze billen.

BEZOEK AAN DE VISHAL
door Veda en Suzanne

We mochten een tekening maken van een
zelfbedachte vis, zoals de rookworsthaai, balletharing,
verjaardagsvis en de Ajaxguppie. En we mochten zelf
een naam verzinnen voor de octopus. We leerden over
de geschiedenis van de Vishal. De Vishal was vroeger
van de vissers, het stonk toen enorm, daarom heet het
de Vishal. In de Vishal waren mooie kunstwerken en
we leerden ook veel over kunst. Het was heel leuk.
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NIEUWS UIT GROEP 7
DRUK DRUK DRUK
De maanden januari en februari waren drukke maanden in
groep 7.
De kinderen hebben hard gewerkt voor de Cito toetsen,
maar ook hebben alle kinderen een werkstuk gemaakt. Dit
was huiswerk en best een hele klus. De resultaten waren
erg mooi geworden, juf heeft genoten tijdens het lezen.

BOEKVERSLAG
Wij zijn in groep 7 zijn voor het eerst begonnen aan de
boekverslagen. Een boekverslag is dat je een verslag
over je eigen boek schrijft. Je hebt er ongeveer acht
weken voor.
1 Titel
2 Schrijver .
3 Noem drie andere boeken van die schrijver.
4 Uitgeverij.
5 Illustraties .
6 Waar en wanneer speelt het verhaal zich af.
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NIEUWS UIT GROEP 7
AFSCHEID RILAN
We hebben er heel veel zin in, maar aan de andere kant
ook weer niet want het is de laatste keer dat wij kunnen
spelen.

Op 17 februari gaat Rian verhuizen naar Cros haven een
dorpje in Cork dat licht in Ierland .
Het is zijn laatste week hier op school en dat vindt hij erg
jammer.

We hebben de afgelopen jaren heel veel pret gehad en
we blijven voor altijd vrienden.

Daarom komt Rian bij mij (Bram) op woensdag 15 februari
avondeten.

BRAM en RIAN

De vrijdag voor de vakantie was Rians laatste dag bij
ons op school, hij gaat met zijn gezin naar Ierland
verhuizen. Lieve Rian, wij gaan je allemaal erg missen
en wensen je heel veel succes op je nieuwe school.
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KLEURPLAAT
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KLEURPLAAT
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