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Bedankt!!
Wanneer u dit leest is het lekker Kerstvakantie. Een tijd om even bij te komen na alle
drukke weken van Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst op school. En wat was het
Sinterklaasfeest weer een succes dit jaar. Iedereen heeft volop genoten van de aankomst
van de Sint, de spelletjes en de mooie surprises. De foto’s op de website, te vinden bij de
groepspagina’s en impressie spreken voor zich. Ik wil graag alle ouders die hebben
meegeholpen ontzettend bedanken. Ook de ouders die vervolgens tijdens de Kerst de hal
zeer sfeervol hebben versierd, hulp hebben geboden tijdens het Kerstontbijt en niet te
vergeten het mooie kerstkoor, reuze bedankt allemaal. Daarnaast wil ik verder alle
ouders bedanken voor hun inzet en bijdrage tijdens dit half jaar. De hulp bij de schoolbieb,
schoonmaken van de klassen, de was, het overblijven, de klassenouders, rijden met
uitstapjes, het maken van de Belevenaar enz. Heel erg bedankt!
Tot slot ook alle leerkrachten en Pierre, de conciërge enorm bedankt voor iedere dag weer
jullie inzet en enthousiasme voor de kinderen van De Evenaar.
Ik wens iedereen een fijne vakantie, gezellige Kerstdagen en een prachtig 2015.
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Schoolplan 2015-2019
Op dit moment ben ik samen met bestuur, MZR en team bezig met het schoolplan
2015-2019 op te stellen. In het schoolplan worden voor de komende 4 jaar de
beleidsvoornemens en plannen vastgelegd op de volgende terreinen van de
schoolorganisatie: onderwijs, zorg, personeel, kwaliteit, financiën en risico’s.
Hierbij kijken we naar waar we nu staan met de school, waar we over 4 jaar willen zijn
en wat ervoor nodig is om dit te bereiken.
Wat moeten kinderen nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de
21ste eeuw? Duidelijk is wel dat naast taal en rekenen en de kernvakken, de
competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren,
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden
van belang zijn. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen
van pas in de 21ste eeuw. Het motto van onze school “De school voor hoofd, hart en
handen” past hier helemaal bij. Het gaat er nu om hoe vullen we dit motto en onze
visie op opvoeding en onderwijs voor de komende jaren verder in. Waar zijn we als
school sterk in, waar ligt onze kracht en hoe kunnen we dit versterken. En waar zouden
we ons in kunnen verbeteren.
Boven alles vinden we het als school belangrijk dat je als kind veilig en gewaardeerd
voelt. Dat je jezelf mag zijn en je je eigen talenten en dat van andere kinderen leert
ontdekken. Afgelopen vrijdag, 12 december was dit heel duidelijk te ervaren tijdens
een tweetal geweldige voorstellingen. In de ochtend traden enkele kinderen uit groep
5 t/m 8 op in de kerstvoorstelling geschreven door juf Marjanne en ’s middags was er
een opvoering van groep 7 en 8 voor de kinderen van groep 5 en 6 en de ouders van
de bovenbouw met African Music en drums. Hierbij werd er samengewerkt, elkaar
geholpen, gepresenteerd en gewaardeerd. Wat een blije en stralende gezichten waren
er te zien bij zowel spelers als publiek. Dit soort activiteiten blijven kinderen zich vast
herinneren als ze De Evenaar hebben verlaten.
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Beste ouders,
Elk jaar wordt halverwege het schooljaar een ouderavond georganiseerd rondom een
bepaald thema, zoals bijvoorbeeld Verkeer, veilig gebruik van internet en social media.
Omdat we merken dat de belangstelling voor deze ouderavonden daalt, willen we graag
inventariseren welke onderwerpen zouden aansluiten bij uw belangstelling.
Daarom vragen we u de onderstaande vragen te beantwoorden en voor 31 december
2014 een reactie naar ons te mailen: (MZRdeevenaar@gmail.com)
1) Over welk onderwerp zou u graag een ouderavond willen?
(bijv nogmaals veilig internetgebruik, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen,
pesten, …)
2) Kan u zelf een bijdrage leveren aan een informatieve ouderavond?
(bijv vanuit uw vakgebied)
Bedankt voor uw reactie!
De Medezeggenschapsraad:
Tess Schuurman - Visser (moeder van Elke groep 1a/2a en Thije groep 3
Brynnin Berendsen (moeder van Meike groep 6, en Lotte groep 4 )
Diny de Vries (kien/RT)
Tanya van Denderen (groep 8)

Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden.
e en ook
Daarom dit keer een fotoverslag van onze gezellig
erg leerzame decembermaand.
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Druk aan het werk in de pepernotenfabriek. We voorspellen van tevoren in
welk bakje de pepernoot terecht gaat
komen. Klopt het of klopt het niet?
Op de pepernoten (stukjes kurk) staan
de cijfers 1 tot en met 10. Zo kunnen
we kijken hoeveel ‘punten’ we hebben.
Op deze manier oefenen we
spelenderwijs het cijferbeeld.

We wegen suikergoed aan de hand van
weeg kaartjes. We moeten goed
tellen of we de juiste aantallen in de
bakjes doen. Ook doen we eerst een
voorspelling. Wat is zwaarder? Wat is
lichter? Klopt onze voorspelling? Hoe
kun je dat zien?

De pieten oefenen hier met het
bezorgen van pakjes. We gooien van
verschillende afstanden. Eerst bij
de eerste streep, dan bij de tweede
streep, etc. Zo oefenen we de
rangtelwoorden. Een pakje raak is 2
punten, een pakje mis is 1 punt. We
leggen de juiste cijfers neer en leggen
de dopjes in de dobbelsteenstructuur.
Hier wordt dus ook druk gerekend.
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Bij de boot kunnen we de intocht van
Sinterklaas naspelen. Ook hebben we
het poppenhuis omgetoverd tot
pietenhuis. De fantasie wordt hier
flink geprikkeld.

n de
In de bakkerij worde
maakt van speciale
chocoladeletters ge
zelfgemaakte klei.

ond te lezen.
We leren een plattegr
llen. Ik leg een
We werken in tweeta
de groep. Daarna
schuimpje ergens in
ond een
leg ik op de plattegr
waar ik het
schuimpje op de plek
erstopt’ heb. De
eerste schuimpje ‘v
eken.
ander mag nu gaan zo
de partij!
Ook Amerigo is van
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en een verhaal en proberen
Een Sinterklaas schaduwspel. We verzinnen sam
al veel ‘paniek, paniek’ van
dit uit te spelen voor ons publiek. Ik hoor voor
achter de doos vandaan komen :)

Wij maken een stoomboot van
kinetisch zand. De mensen staan te
wachten op de kade. We genieten
enorm van ons nieuwe zand!

We leren de letter k van kerst…
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We maken prachtige kerstbomen
in de bouwhoek!

onze zintuigen aan het
We maken kerstkoekjes van bladerdeeg. We zetten
den we onze
werk: we proeven, ruiken en voelen volop. Ook brei
er en kameel op de koekjes
woordenschat uit. Zo weten we nu dat er suik
moet. Oh nee, het is geen kameel, maar kaneel!
Inmiddels tellen we af naar het kerstontbijt, toch altijd wel het hoogtepunt
van de decembermaand. Op het moment van dit schrijven nog 3 nachtjes
slapen. Voor groep 1 is het hun eerste kerstontbijt. Het is wel spannend zo
met het trekken van lootjes en het geheim houden van voor wie je een doos
maakt. Maar dat gaat iedereen nog erg goed af. Vrijdag lekker eten en
genieten van de mooi versierde groep. Daarna een welverdiende vakantie.
Even bijkomen! Vanuit groep 1/2b wensen we iedereen heel fijne kerstdagen
en een gezellige jaarwisseling!
Tot volgend jaar! juf Monique

Heeft u ook zo genoten van de Kerstoptredens de
iting
afgelopen week, in de hal? Dit was een gezellige afslu
van een drukke feestperiode. Begonnen met de
Lampionnenfabriek in november. Wat is er toen hard
hulp
gewerkt en wat waren de resultaten leuk! Dankzij de
.
van veel ouders verliep dit allemaal zeer gestroomlijnd
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op school. Ook de
Daarna hadden we een heel gezellig Sinterklaasfeest
en de Pieten
Sint deed aan recycling en hergebruik van materialen
ek van Sint en zijn
kwamen zelfs in een bakfiets, hoe sportief! Na het bezo
tijdens het
Pieten in de hal, hebben de kinderen heerlijk gespeeld
van groep 3. Ook hier
Sinterklaas spelletjescircuit, samen met de kinderen
m ook nog even
was er volop ouderhulp, erg fijn en onmisbaar. Sint kwa
ge vragen voor
langs met zijn Pieten in de klas en kreeg een paar pitti
het niet erg dat u zelf
geschoteld, waaronder: "Hoe oud bent u?" "Vindt u
eren namen hun kans
geen kadootjes krijgt op uw verjaardag?". Veel kind
otjes en daar was
om de Sint te bedanken voor de leuke schoen kado
Sinterklaas heel blij mee!
in de klas en er
Direct daarna werd de Kerstboom alweer opgetuigd
van de school werd
werden lichtjes en slingers opgehangen. Ook de hal
mooi versierd.
deze feestthema's. Zo
De kinderen hebben ook veel gedaan in de klas met
hreven, met juf Claire
hebben ze een Sinterklaas- en een Kerstverhaal gesc
is getekend. Ze
2 turn Pieten geknutseld en ze hebben het Pietenpakhu
gemaakt en met juf
hebben met juf Claire een hele mooie 3D Kerstboom
met een
een Kerstman geknutseld en een Kerstboom getekend
glas-in-lood effect.
Er is natuurlijk ook nog heel hard gewerkt tussen de
bedrijven door. We zijn druk bezig met het oefenen
van de tafels en veel kinderen hebben al een sticker
verdiend op de tafelkaart in de klas. Thuis oefenen
kan echt geen kwaad!! Na de Kerstvakantie staan de
Citotoetsen op het programma, dus: lekker uitrusten
en genieten van een welverdiende vakantie
allemaal, dan kunnen we er in januari met
hernieuwde energie veel TEGENAAN!
Groeten van juf Tineke
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De laatste weken van 2014 voor groep 5
Wat een drukke tijd hebben we gehad!
Voor het eerst een surprise maken voor
elkaar.
Een week later gingen we weer lootjes trekken in
de klas voor het kerstontbijt.
De afgelopen week gingen we op donderdag tutoren waarbij de kinderen samen kerststukjes hebben
gemaakt. En daarna natuurlijk zelf een mooi
kerststukje maken. Verder waren de kinderen veel
bezig met moppen tappen en goocheltrucs.
Erg gezellig! Maar nu is het tijd voor vakantie!
Fijne vakantie en een goed begin in 2015
Meester Fokke en juf Judith

