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Nieuws uit de groepen

KIND IN HET VERKEER 
verkeersopvoeding van kleuters



Het jonge kind in het verkeer
Nu het weer fijn weer is, nemen ook de jongste kinderen van vier tot zes jaar wat meer zelfstandig deel aan het 
verkeer. Maar hoe gedraag je je in het verkeer? Wat zie je eigenlijk als kleuter? Kan je de snelheid van een voertuig 
inschatten? Met al deze vragen krijg je als  jong kind en ouder te maken.

Stichting Verkeersonderwijs heeft met subsidie van de provincie Noord-Holland het verkeersprogramma Jongleren 
in het verkeer samengesteld. Dit programma bestaat uit een goed gevulde spelmaterialenkist.  

De afgelopen weken hebben de kleuter leerkrachten in verschillende werkvormen samen met de kinderen met het 
materiaal gewerkt.  De onderwerpen waren onder andere de weg, weggebruikers, de stoep en oversteken. Deze 
onderwerpen sluiten ook goed aan op de verkeerslessen van onze eigen verkeermethode “Wijzer door het verkeer”.

Op woensdag 14 juni is er een ouderavond voor de ouders van de groepen 1 en 2 op school. Tijdens deze avond 
ontvangt u van de stichting Verkeersonderwijs  informatie over de verkeersopvoeding van kleuters. Tijd 19.30-20.30 
uur. Komt u ook?

Leerling enquête
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INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Beste ouders en/of verzorgers,
Basisschool De Evenaar wordt bestuurd door een stichting. Het bestuur in deze stichting wordt gevormd door de 
ouders van leerlingen. In principe stelt een bestuurslid zich voor een termijn van 4 jaar beschikbaar. In het bestuur zijn 
verschillende portefeuilles, verdeeld onder in totaal 5 bestuursleden. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar 
een nieuwe penningmeester.

In het algemeen vergadert het bestuur 8 keer per jaar met de directeur. Daarnaast is er een aantal maal per jaar 
overleg met de MZR. Ook overlegt een afvaardiging van het bestuur één tot twee maal per jaar met de Wethouder 
van Onderwijs van Heemstede. Vanzelfsprekend is er ook informeler overleg tussen bestuur en directeur, als 
sparringpartners.

Gezocht: penningmeester voor De Evenaar, opvolger van Carl Mathot, vader van Thijs (groep 4), Noortje (groep 2b) 
en Mirthe.

‘Ik zit alweer vier jaar als penningmeester in het bestuur van de Evenaar. Kortom mijn tijd zit er voor nu op.  Hoewel ik 
het penningmeesterschap zeker niet als last heb gezien wil ik nu mijn termijn erop zit ruimte maken voor iemand met 
nieuwe ideeën die ook graag wil bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van de school van haar/zijn kinderen.  
Wellicht kom ik nog eens terug als penningmeester of in een andere functie, want de komende 12 jaar ben ik nog aan de 
school verbonden.’

De portefeuille als penningmeester bestaat met name uit monitoren van de financiële positie van de school in overleg 
met de directeur. Vaste onderdelen zijn het opstellen van het budget en de jaarrekening en daarnaast autorisatie van 
investeringen en facturen en periodiek overleg met de directeur.  .

Een rol als bestuurslid op een basisschool kost uiteraard enige tijd, maar ik heb het als een verrijking ervaren om zo 
dicht bij de ontwikkeling van de school van mijn eigen kinderen betrokken te zijn en samen te werken in een betrokken 
en ervaren team van bestuurders en directeur. Om de continuïteit te waarborgen, zou het goed zijn als de nieuwe 
penningmeester al tegen het eind van dit schooljaar enige tijd meeloopt zodat de overdracht soepel verloopt.

De ideale kandidaat heeft bij voorkeur een financiële functie. Ik licht deze graag persoonlijk toe zodat iedereen een 
weloverwogen keuze kan maken om zich beschikbaar te stellen.’ 

Bent u geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carl Mathot: 06 52078759

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur

Carl Mathot  

KANGOEROEWESTRIJD

Kangoeroewedstrijd.

Op 16 maart deden we als school mee aan deze wereldwijde rekenwedstrijd. De uitslagen en prijzen zijn afgelopen 
week binnengekomen en aan de leerlingen uitgedeeld. De leerlingen van groep 3 maakten 12 opgaven en de leerlingen 
van groep 4 t/m 8 maakten 24 opgaven. Per opgave waren er 5 punten te verdienen in totaal dus 60 punten voor groep 
3 en120 punten voor de andere groepen.

In groep 3 hebben het duo Wieger en Finn een mooie score behaald van 40 punten. In groep 4 waar de kinderen ook in 
tweetallen werkten zijn Pieter en Tycho op een gedeelde eerste plek gekomen samen met Alisa en Maxim allebei met 
een mooie score van 80 punten. In groep 5 ging de eerste plaats naar Quinten en Evi die samen 92 punten scoorden. In 
groep 6 haalde Lotte maar liefst het mooie punten aantal van 110 en was hiermee de beste van de school. Zij verdiende 
ook nog een extra prijs namelijk een keuze abonnement op een tijdschrift. In groep 7 ging Kai met 90 punten er met de 
winst vandoor. Het hoogst aantal punten in groep 8 werd gescoord door Meike, zijn haalde 105 punten.

Alle deelnemers ontvingen het leuke spelletje twister waarmee allerlei figuren gemaakt kunnen worden. Ook kregen zij 
nog een persoonlijk certificaat met daarop het behaalde punten aantal. De drie kinderen met de hoogste scores van de 
school kregen nog een extra prijs. Lotte kreeg een abonnement op een tijdschrift en Meike en Zenne kregen allebei nog 
een spel.

Ook voor de leerlingen die in de klas (buiten de wedstrijd om) met de wedstrijd meededen waren er nog leuke prijsjes te 
verdienen.

De leerlingen hebben het allemaal erg goed gedaan en wij zijn dan ook trots op ze!

Gefeliciteerd allemaal!
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LEERLINGENRAAD

Inzamelingsactie voor het gezin uit Syrie.

Een tijdje geleden is er op school een speelgoed inzameling 
geweest voor vluchtelingen. Het gezin waar het speelgoed naartoe 
ging was hier erg blij me. Omdat er zoveel speelgoed was is het 
speelgoed dat over was naar WIJHeemstede gebracht.  Daar 
hebben nog veel meer vluchtelingen speelgoed meegenomen.  Zij 
waren er erg blij mee

Wijheemstede is een organisatie voor vluchtelingen, vooral voor 
kinderen.

We zijn jullie daarom ook erg dankbaar voor alle spullen die 
jullie hebben gegeven en alles is heel goed terecht gekomen bij 
verschillende kinderen.

Getypt door Sven en mede bedacht door Jasmijn, ook namens alle 
andere kinderen van de leerlingenraad.

Sponsorloop Evenaar 
Op dinsdag 13 juni is de evenaar sponsorloop! Hierbij 
sponsoren we Het Wereld Natuur Fonds (WNF). Onder 
de gymtijd van groep 5  t/m 8 rennen we een route van 
800 meter door de buurt.

Voor groep 1 t/m 4 is er een spellencircuit in de 
gymzaal. 

Als jij het WNF wil helpen haal dan geld op bij familie, 
vrienden en langs de deuren in de buurt. We hopen 
natuurlijk een zo groot mogelijk bedrag voor het goede 
doel  op te halen. 

Groetjes van de leerlingenraad

Beste ouders,
De Evenaardag komt er weer aan, zet 7 juli maar vast 
in de agenda. Het belooft weer een hele leuke dag te 
worden!

Voor deze dag zoeken we ook weer ouders die willen 
helpen om de dag zo geslaagd mogelijk te maken. 
Weet je nu al dat je wil helpen, laat het ons weten. 

Wil je ook meehelpen met het organiseren van 
meerdere activiteiten op de Evenaar, meld je dan aan bij 
de feestcommissie.

Tot bij de Evenaardag! 

Martine, Dennis, Danielle, Annemarie, Manuela, Nicole 
en Tess

JAZZ ZANGERES OP DE EVENAAR

Beroemde Amerikaanse jazz zangeres op de Evenaar.
Beste ouders en kinderen, 

het viel mij alweer op afgelopen periode: wat is er veel muzikaliteit op de Evenaar! Reden temeer om weer eens een 
leuk vervolgproject te doen.Al sinds enige jaren ben ik de vaste drummer van de Amerikaanse jazz zangeres Deborah J. 
Carter. Als zij in Nederland of in het buitenland wordt uitgenodigd om concerten te geven met haar eigen band, dan ben 
ik altijd van de partij. Op onze buitenlandse tournees oa. naar Polen, India, China en Azerbeidzjan kwam vaak mijn werk 
op te scholen ter sprake. Mrs Deborah werd gelijk heel enthousiast toen zij hoorde hoe heerlijk muziek wordt gemaakt 
op de Evenaar. Zodoende is ons volgende project tot stand gekomen. Deze keer is dat voor de bovenbouw .

Op 29 juni zal Mrs Deborah samen met mij en haar bassist een uitgebreide workshop geven getiteld “Jazz in de klas”. 
Dit is de afsluiting van het project rondom jazz, wereldmuziek en improvisatie. Het belooft een heerlijke muzikale 
en swingende middag te worden, die wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en kinderen. Al een beetje 
nieuwsgierig? Kijk dan alvast op: 

https://youtu.be/FnHcE-3lhzg 

daar staat een live verslag van de laatste cd “Diggin’ the Duke” van het Deborah J. Carter kwartet.

Muzikale groeten,

Muziekmeester Gunnar
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KAMPEERWEEKEND 2017

We vertrokken naar de Ardennen waar we een leuke 
camping aan de Ourthe hadden besproken. Het weer 
was redelijk, maar koud. Te fris om buiten te zitten. Dan 
is een camper ideaal. Je krijgt het binnen lekker warm 
en er is genoeg ruimte om het gezellig te hebben. 
Ook buiten was er genoeg te ondernemen. Wandelen, 
vliegvissen op forel, stadjes bezoeken. Het werd een 
super weekend. Ernst bedankt voor deze leuke kans om 
er eens met een camper op uit te trekken. Het was een 
hele leuke en luxe ervaring en de service was perfect.

KAMPEERWEEKEND 2017

De hoofdprijs bij de loterij van de Evenaardag 2016 was een weekendje weg met een camper van camperverhuur 
amsterdam. Deze prijs was ingebracht door Ernst Rauwenhof de eigenaar van dit bedrijf en de vader van Pieter uit groep 
4, Elise groep 7 en Tessa uit groep 8

Het waren mijn  laatste werkdagen op de Evenaar voordat ik met pre-pensioen zou gaan en laat ik nu bij deze loterij op 
de Evenaardag deze hoofdprijs winnen. Vol ongeloof nam ik deze fantastische prijs in ontvangst.

Nu nog bedenken wanneer en met wie ik deze prijs 
zou gaan delen. Mijn 2 zoons Hugo en Bas met zijn 
vriendin, waren gelijk enthousiast. Ook fijn om boys te 
hebben die het leuk vinden om in zo’n grote camper te 
rijden. We kozen het paasweekend in april. Ernst nam 
uitgebreid de tijd om alles aan ons uit te leggen. Dat is 
prettig als dit een paar dagen je luxe onderkomen gaat 
worden. 
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NIEUWS UIT GROEP 1,2

 Schip Ahoy!

Wij hebben tijdens het schoolbrede thema gewerkt 
over piraten. Centraal stond het boek ‘Woeste Willem’. 
Aan de hand van dit boek hebben we verschillende 
taal- en rekenactiviteiten gedaan. Ook de hoeken zijn 
weer aangepast aan het thema. De kinderen hebben 
hard gewerkt en veel plezier gehad de afgelopen 
weken. Dit heeft u tijdens ‘kom in de klas’ kunnen zien. 

Scheepvaartmuseum
Ook zijn wij naar het Scheepvaartmuseum geweest. Met 
de auto helemaal naar Amsterdam. Dat was een beetje 
spannend, maar vooral heel leuk. We zijn samen met 
Rinus de Rat op zoek gegaan naar het schip waarop hij 
vroeger woonde. Want aan boord van een schip leven 
niet alleen mensen, maar ook dieren. Wij hebben kennis 
gemaakt met de dieren aan boord van het schip. 

Flessenpost
Wat is dat nou? Tijdens het thema vonden wij plotseling 
flessenpost. Vanuit groep 5 hebben wij een brief 
gekregen van kapitein Michiel de Ruijter. Hij wilde graag 
zijn matrozen voorlezen voor het slapen gaan. Hij heeft 
ons gevraagd om een verhaal te maken. Van Michiel de 
Ruijter moesten de volgende woorden in het verhaal 
voorkomen: kapitein, piraat, kraaiennest, papegaai, 
eiland en schatkaart. 

De woeste piraten uit groep 1/2b hebben met elkaar het 
volgende verhaal bedacht (zie volgende pagina) 

NIEUWS UIT GROEP 1,2

Kapitein Snorrebaard, schip ahoy! 
Er was eens een piraat en die heet kapitein Snorrebaard. Hij zat op zijn boot. Ze 
gingen vechten met andere piraten. De kapitein raakte een oog kwijt. Een andere 
piraat klom in het kraaiennest en zei: land in zicht! Ze zagen een ander piratenschip 
en riepen: Schip Ahoy! Het ging stormen. Zes piraten gingen een kanon afvuren. Een 
slechterikkenboot ging kapot. 

Ze waren op het eiland. Er waaide een schatkaart voor hun neer. De piraten maakten 
de schatkaart open. Er vloog een papegaai naar de piraten toe. De papegaai pakte de 
schatkaart en vloog er mee weg. De papegaai liet de schatkaart in het water vallen. 
Een piraat ging zwemmen en pakte de schatkaart. Toen gingen ze de schat zoeken. 
Ze vonden allemaal gouden munten. En toen was het afgelopen.

Groeten van de woeste piraten uit groep 1 /2b en Kapitein juf Monique
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NIEUWS UIT GROEP 4

De afgelopen weken hebben veelal in het teken gestaan van het project “Schip AHOY”!

Wat een leuk thema was dit, waar zeer veel mee mogelijk was. Samen met groep 3 hebben 

we een stickerboek gemaakt. De kinderen van groep 4 hebben de teksten voorgelezen en als 

de kinderen van groep 3 dit ook konden en wilden, dan mocht dat natuurlijk ook. Hoe leuk is 

dat? Deze samenwerking beviel zo goed, dat we dit met de verjaardag van de leerkrachten 

nogmaals hebben gedaan!

Toen hebben we met elkaar allemaal boten gemaakt, 
prachtig om te zien.Ook in onze eigen klas hebben 
we zoveel gedaan!! We hebben een Piratendagboek 
gemaakt, waarbij we teksten moesten invullen en 
tekeningen moesten maken. Met het tutoren met groep 
7, hebben we een piraat afgetekend, want er was alleen 
een hoofddoek getekend en dat alleen is natuurlijk 
geen piraat.

Ook met juf Claire en meester Gunnar hebben we ons ingezet in het kader van het thema. Met 

juf Claire hebben we, niet van echt te onderscheiden, schatkaarten gemaakt. Met meester 

Gunnar hebben we uit volle borst “Piet Piraat, schip ahoy!” gezongen en ook “What shall we do 

with the drunken sailor” geoefend, zodat we dit mooi met het Shantykoor konden laten horen.

Heeft u ook zo genoten van de afsluiting? Toen konden we al dit moois pas echt laten zien

NIEUWS UIT GROEP 4

Ook hebben wij een bezoek gebracht aan het scheepvaartmuseum. Er waren best veel ouders 

mee, heel fijn. Zij hebben ons heen en terug gebracht en mochten mee aan boord van het 

VOC-schip, super fijn!!

Er wordt ook echt nog hard gewerkt hoor. Want we zijn 
druk bezig met de tafels te leren. De tafel van 3 en 4 
komen binnenkort aan bod en we houden de stand bij 
op een echte racebaan in de klas.

Met spelling hebben we de –eeuw-, -ieuw-, -uw- 
woorden geleerd en nu zijn we bezig met de –cht- en 
–ch- woorden. Best moeilijk, maar wij doen allemaal erg 
ons best!

Met taal hebben we al geleerd wat een werkwoord is en 
tijdens één van de laatste lessen van thema 5 hebben 
we zelf een interview mogen bedenken… Best een klus, 
maar omdat we het met zijn tweeën of drieën mochten 
doen, konden wij elkaar goed helpen.

 

Wat een gezellige, boeiende en leerzame weken zijn 
het geweest!
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NIEUWS UIT GROEP 6

We hebben een drukke maar erg leuke tijd achter de rug. 

In de week van 27 t/m 31 maart was het de week van het geld.  In deze week  hebben we een gastles gehad van Paul 
Cavelaars, de vader van Lotte. Wat hebben we veel geleerd! 

Ook hebben we meegedaan aan de les Over de Tong. Met Over de Tong  hebben de kinderen van alles over smaak 
mogen ontdekken. Zoet, zuur, zout, bitter. Al proevend, vergelijkend en combinerend werden  de kinderen zich bewust 
van wat ze eten en drinken en hebben ze geleerd over de Schijf van Vijf.

Als snel daarna rolden we in het grote project Schip Ahoy! In groep 6 hadden we als onderwerp de VOC. Het 
voorleesboek stond ook in het teken van ons thema: ‘Thijs en de geheime VOC kaart’. Met bijpassende werkbladen over 
de VOC, erg leerzaam! Tijdens het project kregen we een schrijversbezoek  van Arienne Bolt  de schrijfster van het boek  
“De laatste reis van Ballerinus”,  we hebben geknutseld met juf Claire, zeemans liederen gezongen met meester Gunar, 
naar het Scheepvaartmuseum geweest,  de verjaardag van de leerkrachten gevierd, het project afgesloten met “Kom in 
de klas” en de Shantykoor  en tot slot  hebben we een  spetterende maandsluiting gehad! 

NIEUWS UIT GROEP 6

De maandsluiting
Wij hadden een maandsluiting met verschillende 
dansjes en toneelstukjes over het thema Schip Ahoy en 
de VOC. Marilise  heeft op haar harp gespeeld. Daarna 
kwam er een toneelstukje van Binck, Dylan, Nathan, 
Dave, Lena en Pele. Toen kwamen er spreekwoorden 
die te maken hadden met het thema Schip Ahoy. Toen 
kwam er een dansje van Sevimnur, Zenne, Rose, Joy en 
Lotte. Daarna kwam de VOC Quiz van Max, Bram, Lucas, 
Elif, Julian, Marilise, Jona en Emmy. Daarna weer een 
dansje van Lara, Yael, Yaren en Catoo. Daarna weer een 
toneelstuk van de specerijen door Catoo, Zenne, Sarah, 
Reza, Rose, Joy en Emmy. Toen weer spreekwoorden en 
tot slot het lied “Vaar je mee met de VOC”. 

Door Bram en Max

Het scheepvaartmuseum
De klas is als schoolreisje naar het scheepvaartmuseum 
geweest. Er was een groot schip, het was een 
nagemaakt VOC schip. Je mocht er op  en je zag waar 
alle matrozen sliepen en aten en werkten. Je zag ook 
waar de kapitein sliep en at. Het scheepvaartmuseum 
was heel leuk en ik heb er veel van geleerd. 

Door Emmy
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NIEUWS UIT GROEP 6

Juf Hanne ging presenteren en toen werden de juffen 
op het podium geroepen. Eerst juf Domien, daarna 
Jolande, Monique, Marjanne, Tineke, Miranda, Annelies, 
Ilknur, Tanya en Bianca. Toen gingen we liedjes zingen 
en daarna weer naar de klas om te knutselen. Groep 5 
ging vissen maken en wij patrijspoortjes. We gingen ook 
film kijken en kregen daar popcorn en limonade bij.  De 
juffen hebben ook een schatkistijsje getrakteerd. Dat 
was lekker!

Door Sarah

Verjaardag leerkrachten
We gingen eerst met z’n allen naar de hal. Daar gingen 
we met z’n allen liedjes zingen voor de juffen. Daarna 
gingen we allemaal de klas in en gingen we knutselen. 
Groep 6 ging patrijspoortjes maken, dat is een raampje 
van een boot. In de middag ging iedereen een film 
kijken met iets lekkers. De juffen gingen ook trakteren 
op schatkistijsjes. Iedereen mocht verkleed als: piraat, 
zeemeermin, visje enz. als het maar over Schip Ahoy 
gaat.

Door Catoo

NIEUWS UIT GROEP 8

Project scheepvaart.
De afgelopen maand hebben we met de hele school gewerkt aan het project: Schip Ahoy! We hebben in die maand 
heel veel diverse dingen gedaan die met het onderwerp te maken hadden. Wij hadden in groep 8 het deelonderwerp: 
De Marine. We hebben een gastles gekregen van iemand die echt bij de Marine werkt op een onderzeeboot. Hij 
vertelde hoe het leven er op zo’n onderzeeboot uitziet en dat je soms best heel lang van huis bent en niet altijd contact 
met thuis kan hebben.  

Ook hebben we in de klas bezoek gehad van schrijfster Ariënne Bolt. Zij kwam vertellen over haar boek: De laatste reis 
van de Ballerinus, haar eerste kinderboek. Ze kon heel leuk vertellen en ze vertelde ook dat ze voordat ze schrijfster 
werd, zij als aardrijkskunde lerares werkte op een middelbare school. Ze vertelde over haar werkdag en hoe die eruit 
ziet. Verder heeft ze ook nog het begin van haar boek voorgelezen, en alle vragen die we aan haar hadden beantwoord.

Met juf Claire hebben we hele grote zwembaden gemaakt die je alleen terug kan vinden op de grootste cruiseschepen 
van de wereld. Dat was nog helemaal niet zo makkelijk om te ontwerpen en daarna ook op schaal te maken. Verder zijn 
we ook nog creatief met houtskool bezig geweest en hebben we echte marineschepen getekend.

In groepjes hebben we gewerkt aan het maken van een muurkrant over de marine. De onderwerpen die je wilde laten 
zien mocht je zelf bedenken. Dus vooraf eerst een plan gemaakt met welke stukjes we zouden gaan schrijven en dus 
een plekje zouden geven op onze muurkrant. De resultaten zijn heel mooi geworden en waren natuurlijk tijdens de 
afsluiting van het project met: Kom in de klas te bekijken.

We hebben nog een gastles gehad, hiervoor zaten we samen met groep 7 in een lokaal. De mevrouw die kwam 
vertellen heette Sylvia. Zij werkt op grote containerschepen. Ze vertelde ons dat er een zeevaartschool is waar je 
naartoe kunt gaan als je op zo’n schip zou willen gaan werken. Zij  vertelde dat zijn inmiddels al in heel erg veel landen 
geweest is voor haar werk. Volgende week zou ze vertrekken naar Brazilië.

Donderdag was de verjaardag van de Juffen en Meester, nadat we de juffen allemaal hadden toegezongen in de hal 
gingen we naar de klas. In de klas kregen we van juf de opdracht om een spijkerfiguur te maken in het thema. We 
kregen allemaal een plankje hout waar we een tekening op moesten maken die met thema scheepvaart te maken had. 
Daarna moesten we op de lijnen de spijkertjes in het hout slaan. Als we daarmee klaar waren mochten we met wol onze 
“tekening” inkleuren. De resultaten zijn erg mooi geworden, al zeggen we het zelf.
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NIEUWS UIT GROEP 8

Woensdag 17 mei zijn we met de hele klas naar het scheepvaartmuseum in Amsterdam geweest.Meteen om half negen 
vertrokken we met de auto naar het museum.In Amsterdam aangekomen moesten we nog een stukje lopen.

In het museum werd de klas in groepen verdeeld.We kregen een korte uitleg over het gebouw van het 
scheepvaartmuseum voordat we naar de replica van het VOC schip; De Amsterdam gingen.Daar gingen we ook echt 
aan boord en kregen we een rondleiding door de verschillende ruimtes van het schip. Zo leerden we hoe de matrozen 
sliepen en aten en dat ze hun eigen kant van het schip hebben.Ook hebben we gezien wat een verschil het was met de 
belangrijke mensen die aan boord van het schip waren.’

Het was een hele leuke en leerzame ochtend.
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