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Schoolplein

Wat een prachtig groen schoolplein hebben we gekregen! De kinderen konden niet 
wachten toen het bijna klaar was om er heerlijk op te spelen. Het leken net wel een stel 
lammetjes die voor het eerst de wei in mochten. Met gespring en gejuich werd er de 
eerste keer bezit van het plein genomen. Er moeten nog wat kleine afwerkingen worden 
gedaan, zoals het plaatsen van een pergola bij de border voor de klas van groep 1-2 A. 
Als het voorjaar aanbreekt kunnen we er ook plantjes, kruiden ed. in gaan zetten. 
Ook de ruimte achter de bankjes bij de voordeur vraagt nog om verdere  beplanting. 
Met Peuterspeelzaal ’t Meerlnest zijn we in overleg om ook daar groene accenten op het 
plein aan te brengen.

Het volgende project wordt het plein achter de school. Eerst moet daar de riolering 
worden hersteld. We hopen z.s.m. van de gemeente antwoord te krijgen op de 
spoedaanvraag die we vorig jaar hebben ingediend. Intussen hebben we wel 
cameraonderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat de riolering verzakt is. Dit verklaart 
de enorme plassen op het plein als het  regent. 

Eerste prijs Energy battle

Zoals u weet hebben we met 9 gezinnen van De Evenaar en de school meegedaan aan 
de Energy battle. Gedurende de maand november/december hebben we in vier weken 
tijd met elkaar flink veel energie bespaard. Zelfs zoveel dat we van de drie 
deelnemende teams uit de gemeente Heemstede eerste zijn geworden. Daarnaast is 
de gemeente Heemstede landelijk op de derde plaats geëindigd met een besparing van 
16 % op elektriciteit en 25 % op gas. Op dinsdag 17 februari was de prijsuitreiking in de 
raadszaal van het gemeentehuis. De Evenaargezinnen kregen een leuk besparingsspel 
en tas vol met spulletjes om nog meer energie te kunnen besparen. Als school hebben 
we een mooi interactief  bordspel gekregen wat je met alle kinderen uit de klas kan 
spelen. Gefeliciteerd iedereen! Hidde en Philo uit groep 8 nog erg bedankt voor het 
bijhouden van de standen. En nu maar zorgen dat we de besparing ook kunnen 
vasthouden of zelfs uitbreiden. De deelname aan de Energy battle heeft er zeker voor 
gezorgd dat we in de school bewuster omgaan met energie. 

Informatie 
vanuit de directie



Stagiaires

De afgelopen weken hadden we in de school een aantal oud leerlingen 
vanuit het voortgezet onderwijs die hun maatschappelijke stage bij ons volgden. 
Deze stage is bedoeld om jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met het 
onbetaald een bijdrage te leveren aan de samenleving. De leerlingen worden op deze 
manier voorbereid op hun latere rol in de maatschappij. Gedurende deze weken hebben 
zij de leerkrachten in alle groepen ondersteund door bijv. te lezen met kleine groepjes 
kinderen, assisteren tijdens de handvaardigheidles enz. Het was heel leuk om ze zo bezig 
te zien. 
Tevens hebben we een stagiaire in groep 1-2 B, genaamd Daan. 
Hij loopt tot de zomervakantie op maandag en dinsdag stage voor de opleiding 
onderwijsassistent. Ook in groep 3 hebben we een stagiaire, Elise. Zij volgt een 
maatschappelijke stage en is er iedere donderdag. In maart ontvangen we nog een 
stagiaire voor de opleiding onderwijsassistent. Zij zal gedurende een aantal weken vooral 
stage gaan lopen in de midden-en bovenbouw.

Vervolg
Informatie 

vanuit de directie



De hele maand maart staat in het teken van het filmproject: 
“Sprookjes op het witte doek”.
Op woensdag 4 maart is er een feestelijke opening en mogen alle 
kinderen verkleed als sprookjesfiguur op school komen.

In de weken die volgen gaat iedere klas een filmpje maken:
Groep1 en 2: Digitaal foto/prentenboek
Groep 3:  Lange rol
Groep 4:  Overheidsprojector 
Groep 5:  Stomme film
Groep 6:  Fotostrip
Groep 7:  Stop motion
Groep 8:  Shot film ..the making of…

Onze handvaardigheid leerkracht Claire en haar collega Hesje zullen 
verschillende groepen begeleiden/ondersteunen. Mocht er hierbij ook 
nog ouderhulp nodig zijn dan zal de leerkracht daarover mailen.

Op woensdag 18 maart vieren wij de verjaardag van de meester en 
juffen en ook deze dag staat in het teken van film namelijk: 
De Evenaar Bioscoop! 
In iedere klas draait een film. De kinderen kunnen zelf kiezen naar 
welke film ze gaan. Er is natuurlijk ook een pauze in de film en dan 
krijgen ze lekker limonade en popcorn.

Woensdag 25 maart is de afsluiting van het project en dan zijn alle
ouders, opa’s, oma’s enz. van harte uitgenodigd tussen 19.00 uur en 
20.00 uur om te kijken naar de zelfgemaakte films.

Informatie Sprookjes op het witte 
doek



Meedoen met Kangoeroe
Kangoeroe is de grootste internationale reken- en wiskundewedstrijd. 
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de wedstrijd. 
Deze wedstrijd vindt plaats op donderdag 19 maart en de Evenaar gaat daar 
dit jaar voor de derde keer aan meedoen. 
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 6 duo’s 
en 26 leerlingen individueel. 

Voor de basisschool zijn er 3 niveaus.  
wizFUN: voor groep 4 basisschool (60 minuten)
 wizKID: voor groep 5 & 6 basisschool (50 minuten)
 wizSMART: voor groep 7 & 8 (50 minuten)

Op de 19 maart gaan we niet alleen met de groep die officieel aan de 
wedstrijd meedoet, met kangoeroeopgaven stoeien, maar met alle kinderen 
uit de groepen 4 t/m 8, zodat iedereen even kan kennismaken  en ervaren 
hoe leuk reken- en wiskundeproblemen kunnen zijn. 
Voor meer informatie en oefenmateriaal kunt u kijken op de website 
www.w4kangoeroe.nl 

Diny de Vries 

Informatie wiskunde
wedstrijd W4kangoeroe



Afgelopen maanden hebben de groepen 7 en 8 vier 
keer streetdance lessen gehad. Deze lessen werden 
verzorgd door professionals van xl dance. 
De kinderen hadden veel plezier in deze lessen, dat 
was goed te merken aan het enthousiasme en de 
stemming in de gymzaal.

Na de krokusvakantie krijgen de groepen 3t/m 8, 
drie keer een Cricket- clinic. Deze clinics worden 
verzorgd door de Cricket club op de dinsdag. 
We gaan in mei meedoen aan een cricket toernooi.

Sport-support verzorgt op 29 maart weer het 
jaarlijkse Volleybaltoernooi. We gaan met een team 
uit groep 7 hier weer aan mee doen. Vorig jaar zijn 
we eerste geworden. Daar gaan we zeker weer voor!

Groep 8 gaat weer meedoen aan het 
schoolvoetbaltoernooi op donderdag 14 april.

We gaan dus sportief het voorjaar tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Niels Huibrechtse, leerkracht bewegingsonderwijs 
Evenaar

Informatie vanuit de
gymzaal



Nieuws 
uit 

groep 
1/2b

Tijdsbegrip
Elke ochtend beginnen we de dag met het bespreken van 
de kalender. Welke dag is het vandaag? Welke dag was het 
gisteren? Wat komt er na maandag, etc. Ook zetten we de 
datum goed. Op maandag maken we daar soms een klein 
sommetje van. Op vrijdag was het 13 februari, welke datum 
is het dan vandaag? Wij tellen dan door in ons hoofd en 
zo weten we dat het maandag 16 februari is. Knap hoor! 
Op de kalender komen de seizoenen ook voorbij. 
Momenteel is het winter. Hoe weten we dat? Kunnen 
we dat zien of voelen? Ook bespreken we het weer 
van de dag. Sommige kinderen luisteren extra goed 
naar de weersvoorspelling in de auto op weg naar 
school. En af en toe halen we er ook de klok bij. We 
maken soms ook onze eigen klok. Wij zijn dan zelf 
de wijzers. De grote en de kleine wijzer gaan in de 
klok liggen en de andere kinderen raden 
hoe laat het is…

Bezoek Zorgcentrum Kennemerduin
In januari zijn we op bezoek geweest 
bij de bewoners van Kennemerduin. De 
mensen zaten al klaar toen we 
aankwamen. We hadden spelletjes 
meegenomen, maar de bewoners 
hadden zelf ook spellen klaargezet. Dat 
waren hele grote spellen, we keken onze 
ogen uit. Mens Erger Je niet met reuze 
pionnen!  We hebben gezellig samen 
gekletst en spelletjes gespeeld met de 
bewoners. Ze waren weer erg blij dat wij 
op bezoek kwamen. 

Wat hebben we ontzettend veel leuke 
dingen gedaan sinds december. 



Vervolg 
groep 
1/2b

Winterweer
We hebben tot nog toe geen strenge 
winter gehad. Toch valt er genoeg te 
beleven qua weer. Zo hebben we  
geprobeerd om de wind te vangen. Dat 
is zo makkelijk nog niet. Eerst moeten we 
bepalen waar de wind vandaag komt. Heb 
ik wind mee of heb ik wind tegen. Dat kun 
je voelen, maar je kunt het ook zien aan 
de bomen. Dan goed de zak open doen 
en rennen maar… En toen ging het 
sneeuwen. Toch? Er vielen allemaal witte 
vlokken uit de lucht, het plein werd wit. 
Maar de sneeuwvlokken maakten wel 
een heel hard geluid. Dat was wel wat 
vreemd. Jassen aan, capuchons op. Laten 
we het maar eens gaan uitzoeken. Buiten 
kwamen we er achter dat het toch geen 
sneeuw was, maar hagel. Ook bij hagel 
moet je voorzichtig lopen. Hagel voelt 
ook koud en je kunt er ook een soort 
sneeuwballen van maken. Hagel bestaat 
uit hele kleine ijsballetjes. 
Wat een ontdekkingen weer!

Gewonnen
Voor de kerstvakantie hebben we 
meegedaan met een wedstrijd. We 
moesten een spel maken van afval. We 
hebben veel soep en knakworsten 
gegeten, want we hadden blikken nodig. 
Van die blikken hebben we monsters 
gemaakt. Voor ons monsters gooien spel. 
Maar daar hadden we ook een bal voor 
nodig. Ook die hebben we helemaal zelf 
gemaakt van alleen maar afval. Samen met 
de juf vonden wij het zelf al een prachtig 
spel. Maar wij niet alleen. Ook de jury! Wij 
hebben een prijs gekregen voor het 
mooiste spel. Dat is toch wel iets om trots 
op te zijn! 



Vervolg 
groep 
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Thema post
Wat hebben we een leuk en rijk thema achter de 
rug! We praten, lezen, zingen, spelen  en werken 
over allerlei dingen die met post te maken hebben. 
Welke weg legt een brief af en hoe kun je eigenlijk ook 
post versturen? Er is ook een echte postbode op bezoek 
geweest. We hadden zelf vragen bedacht voor de 
postbode. De postbode heeft ons ook heel veel dingen 
laten zien: een lampje voor op zijn hoofd, handschoenen 
zonder vingertopjes, zijn fiets en natuurlijk zijn postbodekleren.
 
In de klas hadden we een postkantoor en een postsorteercentrum. Op de 
gang stond de oranje brievenbus. Wat hebben we veel post gehad! Van 
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, van juf Lies en van de kinderen uit de 
gehele onderbouw. Zelfs post uit het buitenland! Nogmaals bedankt 
daarvoor! Eerst moesten we de brievenbus legen. Dan werd de post naar 
het postsorteercentrum gebracht. Daar werd de post gesorteerd. Ook 
werd de post afgestempeld. Natuurlijk alleen als er een postzegel op de 
post zit. De postbode moet wel betaald worden! Daarna kwam de 
postbode van de dag de gesorteerde post halen. Vervolgens kon de 
postbode op weg naar groep 1/2a, groep 3, groep 4 en naar juf Lies. 

Op het postkantoor konden pakketjes aangeboden worden. We mochten 
elkaar pakketten sturen. Op het postkantoor werd de naam van de 
ontvanger op het pakket geschreven. De medewerkers van het 
postkantoor maakten ook een briefje voor de postbode. Deze bracht het 
briefje naar de ontvanger. Ah, er is een pakketje voor me op het 
postkantoor, snel ophalen. Natuurlijk wel eerst een nummertje trekken in 
de rij…

E-mail, internet en mobiele telefoons zijn ook onderdeel geweest van  dit 
thema.  Zo kregen we ineens een WhatsApp van juf Marjanne dat ons 
pakket bij haar in de groep was bezorgd. En we hebben naar juf Domien 
gebeld. We hebben haar uitgenodigd voor onze maandsluiting. Voor het 
echte telefoongesprek hebben we eerst met elkaar geoefend. Want hoe 
voer je eigenlijk een telefoongesprek?



Vervolg 
groep 
1/2b

Rondje door de buurt
Elk seizoen maken we een rondje door de wijk. 
Onlangs zijn we op zoek gegaan naar de lente. 
En jawel, die hebben we gevonden! We zien 
sneeuwvlokjes, krokussen en ook boterbloemen. Die 
ruiken heel lekker… naar honing. Ook hebben we naar 
verschillende brievenbussen gezocht en hebben we 
gekeken naar huisnummers. Wie zijn bijvoorbeeld de 
buren van nummer 4? En wie woont er dan rechts en 
wie woont er dan links?

t groene schoolplein
Het is af! En wat zijn we blij! Een heel nieuw schoolplein. Er is weer van 
alles te ontdekken en te zien. Ik kan er heel veel over schrijven, maar de 
foto’s spreken voor zich. Wij maken het nieuwe schoolplein na in onze 
zandtafel…

Maandsluiting
Op vrijdag 20 februari hadden wij onze maandsluiting. We hebben laten 
gezien wat we allemaal hebben geleerd tijdens het thema post. Er is 
gedanst, gegoocheld en er zijn kunstjes gedaan. En er is gezongen, in het 
Engels! De juf is heel trots op haar groep! Iedereen heeft het super 
fantastisch gedaan! 

Nou, dit doen wij dus zoal in een kleine twee maanden. Nu tijd om een 
weekje uit te rusten. Iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie gewenst!



Nieuws 
uit 

groep 4
Wat hebben we veel gedaan de afgelopen weken. 
De citotoetsen zijn gemaakt en dat was hard werken. 
De uitslagen van deze toetsen geven goed aan waar 
nog geoefend mee mag worden, maar ook wat al 
goed beheerst wordt door de kinderen. Voor inzet krijgen de 
kinderen allemaal een ZG, want wat hebben ze hard gewerkt!! 
Compliment! Na de citotoetsen kregen de kinderen hun (NIEUWE) 
rapport, dat zag er allemaal goed uit. 

Met natuuronderwijs hebben we het gehad over het 
dierenleven op het strand en (iets compleet anders...) 
de PINDA. De kinderen kregen 2 pinda’s en hebben 
die van buiten en van binnen bekeken en natuurlijk 
geproefd. Een filmpje via schooltv.nl maakte veel 
duidelijk! Zo leerden we dat pinda’s onder de grond 
groeien en dat het vliesje er omheen erg bitter 
smaakt en er vanaf gehaald wordt voordat de pinda 
in de pindakaas gaat. Omdat we gewerkt hebben 
over het strand, hebben we met juf Claire mooie 
flesjes gemaakt met flessenpost erin, heel bijzonder.

Na de vakantie gaan we van start met het 
filmproject met als thema: Sprookjes!! De kinderen 
mogen op woensdag verkleed op school komen in 
de sfeer van het thema. Juf gaat als heks, dus die is 
gauw klaar....

Na de voorjaarsvakantie gaan we hard aan het werk 
met de keersommen. De kinderen krijgen een blad 
mee met de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10 erop. U krijgt 
nog een datum door wanneer er een overhoring van 
de tafels komt. Zou u ook met uw kind willen 
overleggen of hij/zij nieuwe potloden en gummen 
enz. nodig heeft? Dan kunnen we na de vakantie 
weer fris van start!

Groeten van juf Tineke



Nieuws 
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groep 6

We hebben met afval ringwerpen 
gemaakt. We zijn 1e geworden van 
onze school. Het was leuk om het te 
maken. 

We zijn tevreden met het resultaat.

Melda en Hugo

Hoofdprijs voor groep 6
In november hebben verschillende groepen op 
De Evenaar een gastles gevolgd over het her-gebruik 
van afvalmateriaal. De kinderen hebben in groepjes 
een spel gemaakt. Dit spel is tussen Sint en Kerst 
tentoongesteld in het gemeentehuis in Heemstede. 
Na afloop is er een winnaar bekendgemaakt. Melda 
en Hugo hebben met hun ringwerpspel, gemaakt 
van afvalmateriaal de hoofdprijs gewonnen! De hele 
klas wordt op 2 april met een bus opgehaald voor 
een VIP-rondeliding  bij Meerlanden. De rondleiding 
wordt afgesloten met pannenkoeken eten!



Vervolg 
groep 6

We hebben donderdag 12 februari 
geschaatst op de ijsbaan in 
Haarlem. We gingen op de 
binnenbaan tikketje spelen. We 
gingen ook op de buitenbaan 
schaatsen. Sommige kinderen zijn 
wel is gevallen. En Romy (ik dus) is 
op haar stuitje gevallen. Dat was 
ons stukje over schaatsen.

Sven C. en Romy 

We gingen donderdag 12 februari schaatsen 
met  de hele school. Ik ging met Met 
Melda, Lieve en Elke. We gingen op de 
binnenbaan en dat was heel leuk. We 
gingen met  hekjes schaatsen. We hebben 
ook met een groepje op de 
buitenbaan geschaatst. Toen 
gingen we naar school om 
chocomel te drinken en 
erwtensoep te eten en als 
laatste gingen we 
verstoppertje doen.

Maud



Nieuws 
uit 

groep 8

De maand januari stond in alle groepen, dus ook in 
groep 8 in het teken van de Citotoetsen. Best een hele 
spannende maand ook voor de leerlingen van groep 8 
omdat na de toetsmaand het moment is 
aangebroken van het krijgen van het 
definitieve schooladvies.

In de week voor de voorjaarsvakantie 
hebben de leerlingen hun definitieve 
adviesgesprek gehad. Dit is voor het eerst 
in hun schoolloopbaan dat de leerlingen 
zelf bij het gesprek aanwezig mogen zijn. 
En het gesprek eigenlijk met de leerling 
wordt gevoerd i.p.v. met de ouders.

Nu iedereen het advies gekregen heeft kunnen de leeringen zich 
gaan inschrijven op de Middelbare school van hun keuze. Daarna 
begint het wachten. We hopen natuurlijk dat 
iedereen meteen geplaatst kan worden en dat er geen lotingen 
nodig zullen zijn dit jaar. Maar dat zullen we nog even moeten 
afwachten.

Dit betekent niet dat, nu de leerlingen het advies 
gekregen hebben, ze al klaar zijn op de basisschool. 
De komende maanden zal er nog heel hard gewerkt 
gaan worden. Natuurlijk is er ook plaats voor 
leuke dingen, zoals het kamp en natuurlijk de 
musical. (al duurt dat nog wel even) 






