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Sint Maarten, Sint Maarten,
de koeien hebben staarten.
De meisjes hebben rokjes aan,
kijk, daar komt Sinte Maarten aan.
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INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

als leerkracht in bij het leren van kinderen en hoe kan je
deze verbeteren. Het wordt vast een leuke en leerzame
dag.

STUDIEDAG 16 NOVEMBER
Op 16 november is onze tweede studiedag. Deze dag
gaan we met elkaar werken en praten rond het onderwerp
Gedrag. We zullen stil staan bij de gedragsontwikkeling
van kinderen waarbij we theorie en praktijk met elkaar
verbinden en ook zullen we aandacht besteden aan de rol
en het gedrag van de leerkracht. Welke strategieën zet je

Tijdens de studiedag in de laatste week van de
zomervakantie hebben we met het team de bon high tea
ingewisseld. Het was heel gezellig en lekker!
Alle ouders ontzettend bedankt voor dit lieve gebaar
tijdens de Evenaardag vorig schooljaar.

JUF MONIQUE
We zijn erg blij dat juf Monique uit groep 1-2 B volledig
hersteld is en vanaf de herfstvakantie weer fijn in haar
eigen groep staat. Hierbij wil ik graag juf Ellen en Jolande
bedanken voor het vervangen in het afgelopen schooljaar.

groep 8
gaat pompoenen
uithollen

LAMPIONNENFABRIEK
Het is al bijna 11 november, het feest van Sint Maarten.
Naast dat we in de groepen aandacht zullen besteden
aan de betekenis van Sint Maarten gaan we met de
kinderen in de week van 7-11 november lampionnen
maken. De school verandert in deze week in een
lampionnenfabriek. Er zijn verschillende modellen
lampionnen waar de kinderen per bouw uit kunnen
kiezen. In iedere klas wordt een andere lampion
gemaakt, met als gevolg dat de kinderen per bouw
door elkaar zitten en elkaar ook zou goed kunnen
helpen. Het wordt vast weer een gezellige en creatieve
activiteit.
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INFORMATIE VAN UIT DE DIRECTIE
DE CREATIEVE VAKKEN
Naast de cognitieve ontwikkeling neemt de creatieve
ontwikkeling een belangrijke plaats in binnen het
onderwijsaanbod van De Evenaar. Om de kwaliteit van
de lessen binnen deze vakgebieden te waarborgen
stellen wij vakleerkrachten aan. Naast de middelen die
het rijk ter beschikking stelt geeft het bestuur vanuit de
oudergelden hierop een flinke aanvulling. Daardoor is
het mogelijk een breed scala aan expressie activiteiten
door vakleerkrachten te laten geven. Sommige
vaklessen zijn tweewekelijks, zoals beeldende vorming,
andere wekelijks, zoals muzieklessen.
Al heel veel jaren maken we gebruik van
vakleerkrachten. Met veel enthousiasme verzorgt juf
Claire op maandag de lessen beeldende vorming
vanaf groep 3, meester Gunnar de lessen muziek
op donderdag in de hele school, meester Niels de
wekelijkse lessen gymnastiek en dit jaar meester Remy
op dinsdag de lessen toneel. Deze leerkrachten kleuren
ons onderwijs en zijn echt een meerwaarde voor de
kinderen en de school.
Dit jaar gaan we proberen de verschillende
expressievakken meer met elkaar te verbinden. Op dit
moment werken juf Claire en meester Gunnar in groep
5 t/m 8 in een blok samen en integreren hun lessen. In
groep 5-6 staat het muziekstuk Carnaval des animaux
van Camille Saints-Saens centraal en in groep 7-8
moderne muziek- live performing art. Beide blokken
worden afgesloten met een voorstelling waarbij
kinderen, Claire en Gunnar betrokken zijn.

SOCIAL MEDIA EN GAMEN
De preventieafdeling van Brijder Jeugd heeft veel
contact met jongeren en hun omgeving. Zij spreken
over middelengebruik en gamen met jongeren en
hun ouders/verzorgers. De visie van Brijder jeugd is
er zo snel mogelijk bij zijn als er problemen dreigen te
ontstaan en het liefst op het moment dat er nog geen
probleem is. We willen door voorlichting en gesprekken
mensen bewustmaken van hun eigen gedrag. Daarbij
bespreken we met de jongeren of zij hun social media- of
gamegedrag willen veranderen of zo willen houden.
De afgelopen jaren is internet niet weg te denken uit
onze maatschappij. Social media, YouTube en gamen
zijn onderdeel van ons leven geworden. We hebben
het nodig om te functioneren op school, werk en in ons
sociaal leven. Ook is het een vorm van vermaak. De
jongeren in het onderwijs zijn er mee groot gebracht.
Brijder Jeugd Preventie ziet veel jongeren die overmatig
social media gebruiken en te lang en vaak gamen.
Ouders weten vaak niet hoe zij daarbij grenzen kunnen
aangeven. Uit onderzoek blijkt dat ouders meer invloed
hebben op het gedrag van hun kinderen dan ze zelf
denken.

Vorige week zijn de toneellessen in groep 5-8 weer
gestart. Door drukke werkzaamheden kan meester
Martijn helaas de toneellessen niet verzorgen. Namens
zijn bedrijf Sterk is nu met veel plezier meester Remy
van Tilburg bij ons aan het werk. Meester Remy is
naast vakdocent ook acteur en heeft verschillende
voorstellingen gespeeld en geregisseerd. Meester
Martijn zal meester Remy vervangen bij afwezigheid en
zal af en toe meekijken tijdens de toneelles.

Brijder Jeugd heeft een nieuw ondersteunend traject
voor de basisscholen waarin leerlingen en ouders
voorlichting en advies krijgen over social media en
gamen.
Groep 8 krijgt van de Brijder jeugd een gastles over dit
onderwerp.

Tijdens ons groot schoolproject in april “Schip Ahoy”
zullen ook de vakleerkrachten met hun lessen een
bijdrage aan het project leveren. Dit wordt vast weer
heel erg leuk en leerzaam!

In de volgende Belevenaar kunt u lezen wat de kinderen
in deze les allemaal gedaan hebben en wat ze er van
vonden.
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WEEK VAN RESPECT
Tijdens De Week van Respect gaan we op De Evenaar
zichtbaar maken hoe iedereen een bijdrage kan
leveren aan een omgeving waarin je je thuis voelt en
geaccepteerd wordt zoals je bent, ongeacht afkomst,
geloofsovertuiging, sekse of huidskleur. In de hal gaan
we met elkaar een respectmuur metselen. Op een tafel
in de hal treft u in deze week bouwstenen aan met een
bijbehorende brievenbus. Op een bouwsteen kan u als
ouder uw persoonlijke mening geven over respect. De
kinderen doen dit samen met de leerkracht in de klas. De
boodschap kan een slogan, de naam van een persoon,
een tekening, eigen ervaring, gedicht enz. zijn. Op deze
manier dragen we met elkaar een steentje bij aan een
respectvollere wereld.

WEEK VAN RESPECT
Van 7-13 november 2016 vindt de Week van Respect
plaats. Het doel van de Week van Respect is een
bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op
school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke
verhaal centraal. Door ervaringen te delen leer je
de ander kennen en komt verbinding tot stand, een
voorwaarde voor wederzijds begrip en respect.
Respect is voor iedereen anders!! Respect is het
begrijpen en accepteren van de onderlinge verschillen
die hierdoor ontstaan. Het openstaan voor het ‘anders’
zijn en het waarderen van de verschillen in de mens. Dat
betekent niet dat je het met elkaar eens moet zijn. Je
kunt het oneens zijn, maar elkaars mening respecteren.
Zeker in deze tijd is dit erg belangrijk.

Juf Ilknur, anti-pest coördinator
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NIEUWS UIT GROEP 1/2 B
HERFST!
Een nieuw seizoen, een nieuw thema. In het thema ‘een heel jaar
rond’ ontdekken de kinderen het ritme van een jaar. Ze maken
kennis met de wisseling van de seizoenen in de natuur. Het seizoen
dat tijdens dit thema het meest centraal staat is natuurlijk de
herfst. Herfstmateriaal en herfstdieren lenen zich uitstekend voor
leuke activiteiten. We zijn druk bezig met tellen, sorteren, wegen.
Er wordt voorgelezen uit het boek Noten. Daar gaan we een
verteltafel van maken. In de themahoek ontstaat een kabouterbos.
De kabouters helpen de dieren met het maken van holletjes. Aan
de hand van zelfgeschreven briefjes zoeken ze de wintervoorraad
voor een specifiek dier bij elkaar. Ook in de themahoek wordt dus
druk gewerkt en druk geteld.
We starten het nieuwe thema met een wandeling door de
wijk. Op zoek naar de herfst. We komen heel veel herfstkleuren
tegen. Oranje blaadjes, groene, gele en bruine. We zien zelfs een
pompoen in een tuin. En we bekijken en voelen aan de stam van de boom.
De schors voelt hard en ruw.

Met kastanjes kun je alle kanten op. We pakken de
kastanje op met het pincet (oefenen van de fijne
motoriek), we tellen de stippen en doen de kastanje
in het vakje met het goede cijfer. Ook hebben we een
zelfgemaakt bomenspel. We spelen het met kaarten
of met 2 dobbelstenen. We kijken welk cijfer op de
kaarten het hoogst is of wie de meeste stippen op de
dobbelsteen heeft. Heb je het hoogste cijfer, dan mag je
een blaadje in de boom hangen. Wie is als eerste zijn/
haar blaadjes kwijt?

We maken prachtige herfsttaferelen op de
lichttafel. Hier is een prachtige herfstbos
gemaakt. Met bomen, spinnen, pompoenen
etc. Ook lezen we boekjes over de herfst in
de paddenstoel (leeshoek).
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Hier tekenen we een uil.
We moeten proberen
om zo groot mogelijk te
tekenen. Later gaan we
de uil schilderen. Voor
elk onderdeel (lijf, ogen,
vleugels etc.) moeten we
steeds een andere kleur
kiezen. We mogen elke
kleur namelijk maar een
keer gebruiken.

In de zandtafel spelen
we met de kabouters.
We maken ons eigen
herfstbos en bedenken
zelf een verhaal over
en met de kabouters.

We maken een paddenstoel. We mogen zelf bedenken
hoe we de paddenstoel maken en we mogen ook zelf
bedenken met welk materiaal we dat willen doen. Ook
geven wij de egel zonder stekels zijn stekels weer terug

En wat wij helemaal
GEWELDIG vinden.
We zijn begonnen met
tutoren. We hebben
kennisgemaakt met
onze tutor. Samen
hebben we gepraat
over wie we zijn en wat
we leuk vinden. We
kijken nu al uit naar de
volgende keer tutoren
in en met groep 5!

In de bouwhoek maken
we huizen en dorpen
voor de kabouters. Ook
maken we holletjes voor
de dieren. Nu kunnen
ze alvast voedsel gaan
verzamelen voor hun
wintervoorraad. Want na
de herfst komt de winter…

De komende twee weken duiken we nog dieper de herfst in. Het is misschien somber en donker buiten, maar binnen is
het gezellig en is er heel veel leuks om mee te spelen. En om van te leren!
juf Monique
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NIEUWS UIT GROEP 4
Zo hebben we elke donderdag muziekles van meester
Günnar en het lied “Start de dag” is toch wel favoriet. De
kinderen doen zeer enthousiast mee, erg leuk om te zien.

Verslag groep 4:
De eerste schoolweken zijn allang aan de gang en wat
hebben we al veel gedaan!

Ook zijn we met een hoop nieuwe dingen bezig. Zo
mogen de kinderen voor het eerst hun rekenwerk maken
in een rekenschrift. Niet meteen een makkelijke opgave,
want hoe organiseer je dit nou handig op je tafel....?
Maar met wat extra hulp en tips komen ze er goed uit.
En wat wordt er al hard gewerkt met een kleine dagtaak.
De kinderen krijgen dan 3 of meer opdrachten te doen:
spelling, taal, schrijven en rekenen afmaken. Ze mogen
dan zelf kiezen met welk werkje ze beginnen. Hierbij
is plannen en organiseren weer van belang. In groep 3
hebben ze ook al op deze manier gewerkt en in groep 4
wordt dit nog verder uitgebreid.
Heeft u ook zo genoten van de maandsluiting?
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de
voorbereidingen nog in volle gang, maar dat het een feest
gaat worden is zeker!!
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HET REKENSCHRIFT

MUZIEKLES VAN MEESTER GÜNNAR

Ook hebben we een stagaireonderwijsassistent, Eileen. Zij helpt ons in de
klas met lezen, rekenen en zij doet regelmatig
spelletjes uit de Kieskast. Wij zijn erg blij
met haar hulp.
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NIEUWS UIT GROEP 6
Na de eerste weken in groep 6 zijn we allemaal al aardig
gewend en wordt er ook hard gewerkt. Dit schooljaar hebben
we een nieuwe spelling en taalmethode gekregen. Het was
wel even wennen aan de nieuwe boeken en werkboeken.
Tijdens de handvaardigheid lessen van juf Claire hebben we
van klei mooie uilen geboetseerd en met een penseel en inkt
uilen getekend. Ook hebben we onze eerste les toneel gehad
van meester Remy. Dit was erg leuk!

UILEN KLEIEN

UILEN TEKENEN MET PENSEEL EN INKT

EEN DRUPJE DAPPER

EEN LEPELTJE LIEFDE

Anderhalve week voor de herfstvakantie hebben we
gewerkt aan de Kinderboekenweek met als thema
‘Voor altijd jong’. We hebben een bezoek aan de bibliotheek gebracht. De kinderen hebben daar in groepjes
gewerkt aan opdrachten van ‘Doe de leeselixer mixer!’
Opa en oma zijn in kinderboeken op zoek naar krachtige
ingrediënten voor een krachtig leeselixer. Om je jong of
juist ouder en wijzer te voelen. Op allerlei manieren zijn
de kinderen betrokken bij hun zoektocht naar de samenstelling: een drupje dapper, een lepeltje liefde, een
portie poëzie, een greintje grappig en nog veel meer!
We hebben ook opa en oma’s in de klas gehad om voor
te lezen.

EEN PORTIE POËZIE
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NIEUWS UIT GROEP 6
Reza:

Julian:

Ik vroeg aan opa of hij wou voorlezen en hij zei ja. Hij las
voor uit Joris en de geheimzinnige toverdrank geschreven
door Roald Dahl. Het was heel grappig. Opa las zo lang
dat spelling niet door ging. Het was super leuk.

Op donderdag vroeg ik aan juf Judith of mijn oma kon
komen voorlezen. Zij zei: ik zal het aan juf Ilknur vragen
en zij zei: ja dat mag. Dus toen na schooltijd pakte ik mijn
telefoon. Zonder dat mijn moeder het wist ging ik toen
mijn oma bellen om te vragen of oma wou komen voorlezen. Zij wou best graag komen op vrijdag om 14:00 uur
kwam ze voorlezen uit het boek Marietje Appelgat. Oma
had voorgelezen tot 14:30 uur als laatst gaf oma ons
allemaal een tulpenbol als verrassing.

Catoo:
Mijn oma kwam donderdag voorlezen. Het boek heet
‘Waarom acht banen te gek zijn?’ Er zitten allemaal wee
tjes in. Ik zelf vond het erg gezellig dat ze kwam. Want
ik vond Reza’s opa al erg gezellig leuk voorlezen en
daarom vroeg ik oma om ook voor te lezen. Zij zelf vond
de klas erg gezellig en en leuk om voor te lezen. Ze las
3 hoofdstukken voor. Een hoofdstuk over pesten, over
verliefd zijn en over dat je oma niks over tablets weet en
jij niet over breien. Oma kon super voorlezen, ik doe wel
meer dan 10 duimen omhoog. Ze stelde zich eerst voor.
Ik heet Anja en pas op bij Catoo en haar zussen maar
ben ook oma. Dit was de oma van Catoo.

Lara:
Ik vroeg aan oma of ze wilde voorlezen en ze zei ja. Ze
las voor uit De regels van Floor geschreven door Marjon
Hoffman. Het was leuk en grappig. Het ging over blote
billen, hilarisch was het.

Even voorstellen…
Misschien dat sommigen van jullie het al is opgevallen dat er dit schooljaar
een nieuwe meester op school is. Ik wil mij via deze “Belevenaar” dan ook
even kort aan jullie voorstellen. Mijn naam is Barry van der Woerd en ik ben
27 jaar oud. Dit schooljaar zal ik mijn lio stage lopen op de Evenaar. Ik doe dit
op maandag in groep 6 en op vrijdag ben ik te vinden in groep 7. Ik fiets elke
maandag en vrijdag met veel plezier vanuit Zandvoort richting De Evenaar
en ben er ook van overtuigd dat dit de rest van het schooljaar zo zal blijven.
Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie altijd even langskomen,
op maandag in groep 6 en op vrijdag in groep 7. Groetjes, Meester Barry
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NIEUWS UIT GROEP 8
De eerste zeven weken van het schooljaar zitten er al weer op. In groep 8
hebben we in die weken zeker niet stil gezeten.

Gastles over groepsdruk
De klas heeft van Bureau Halt een gastles gehad over
de druk die een groep op iemand kan uitoefenen en
wat er daardoor allemaal zou kunnen gebeuren. De
klas startte met een spel waarbij een aantal kinderen
antwoord moesten geven op een vraag. Vooraf was al
bepaald dat van de vijf kinderen er vier het verkeerde
antwoord zouden geven en dat er 1 kind het juiste
antwoord moest geven. Zij wisten alleen zelf niet dat
dit zo zou zijn. Dit was een oefening om te kijken of dat
ene kind onder de ‘druk’ van de anderen zij ook het
verkeerde antwoord zou geven of dat ze bij haar eigen
mening zou blijven.
Dit werd door de kinderen als een leuke oefening
ervaren.
Verder hebben we een aantal filmpjes bekeken over
wat sommige kinderen onder groepsdruk doen en wat
dan de eventuele gevolgen zouden kunnen zijn.

Voorleesboek
Voorlezen in groep 8? Ja dat doet juf zeker! Juf
heeft gekozen voor het boek Superhelden.nl dat is
geschreven door Marcel van Driel. Het is een heel
erg spannend boek. Als juf stopt met lezen doet ze
dat altijd op een heel spannend stukje zodat we altijd
willen dat ze snel weer verder gaat lezen.
Het boek gaat over een meisje dat Iris heet. Zij speelt
online een spel dat superheden.nl heet. Ze heeft nu
het spel uitgespeeld. Toen ze het had uitgespeeld
moest ze nog allerlei opdrachten in Utrecht doen,
zelfs een bom onschadelijk maken. Nu heeft zee en
cruise gewonnen samen met haar moeder. Juf zegt
dat het nog veel spannender wordt, wij zijn heel erg
benieuwd!

Voorleeswedstrijd

Nadat iedereen zijn of haar stukje had voorgelezen was
het tijd voor de jury om de punten te gaan vergeven.

Ieder jaar doet groep 7 en 8 mee aan de nationale
voorleeswedstrijd. Tijdens de kinderboekenweek
hebben we in de klas de voorronde gehouden. In
total deden er in de groep 8 kinderen mee aan de
voorleeswedstrijd. De kinderen die niet met de wedstrijd
meededen waren de jury. Zij moesten heel erg goed
luisteren naar de voorlezers.

Jasmijn, Sterre en Melda zijn de drie winnaars van
groep 8 geworden. Zij gaan nu de strijd aan met de drie
winnaars uit groep 7 in de schoolfinale.
De winnaar van de schoolfinale zal de school gaan
vertegenwoordigen in de regio.
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NIEUWS UIT GROEP 8

Kinderboekenweek
“Voor altijd jong” was dit jaar het thema van de
kinderboekenweek. Tijdens deze week hebben we
allerlei opdrachten gedaan die met opa’s en oma’s te
maken hadden. We hebben een elfje geschreven over
opa of oma, een boekje gemaakt naar aanleiding van
een verhaal dat juf heeft voorgelezen en waar wij de
tekeningen bij moesten verzinnen. Het grappige was
dat iedereen hetzelfde verhaal heeft gehoord, maar
dat alle boekjes anders geworden zijn omdat het vooral

om je eigen fantasie ging. Dat was erg leuk om te doen.
Verder zijn we met de klas op bezoek geweest in de
bibliotheek van Heemstede. Daar hebben we kennis
gemaakt met de schrijfster Jowi Schmitz.
Samen met de kinderen heeft zij in stappen een verhaal
gemaakt. De kinderen deden heel erg goed mee
en hadden allemaal leuke ideeen voor het verhaal.
Eigenlijk was de tijd veel te kort en hadden de kinderen
graag nog wat langer gebleven om ook hun verhaal nog
te gaan “ spelen”.
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HEEMSTEDELOOP 2016

Afgelopen zondag 30 oktober werd de jaarlijkse
HeemstedeLoop gehouden.

Alle hardlopers van harte gefeliciteerd met het halen van
de finish!

De opkomst was overweldigend en vele honderden
lopers, van jong tot oud, namen deel aan de 1,5 km,
5 km of 10 km afstanden.

Ben jij benieuwd hoe snel je hebt gelopen en wil je een
video zien van je finish?
Ga naar: http://www.racetimereurope.nl/racetimeruitslagen/heemstedeloop-1

De Evenaar was ook dit jaar prominent aanwezig
en onder luid gejuich is De Evenaar met de meeste
deelnemers van alle scholen gekozen tot sportiefste
school van Heemstede in 2016!

De Evenaar is gekozen
tot sportiefste school
van Heemstede!
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KLEURPLAAT
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