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Kerstoptreden in de hal 

START AANVANGSGROEP
Na de positieve ervaringen in de afgelopen jaren, zal dit 
jaar weer een extra groep 1 worden  opgericht. Vanaf 
februari 2017 tot de zomervakantie zal er in de ruimte 
van Op Stoom groep 1 C komen. In deze groep stromen 
kinderen die vanaf december 4 jaar zijn geworden. 
Hierdoor breiden de bestaande kleutergroepen zich niet 

verder uit en bieden we de nieuwe kinderen een veilige 
speel –en werkomgeving. 

Sinterklaasfeest 

Muziekvoorstelling  groep 5 & 6  aanvang 13.00 uur

Muziekvoorstelling  groep 7 & 8 aanvang 14.00 uur

Hal versieren Kerst

Kerstvoorstelling alle groepen

Lootjes trekken alle groepen 

Kerstontbijt alle groepen aanvang 8.00 uur

Vrij alle groepen vanaf 12.30 uur  
PLAQUETTE GEZONDE SCHOOL 

Woensdag 23 november heeft de wethouder van 
onderwijs van de gemeente Heemstede, Sebastiaan 
Nieuwland in aanwezigheid van coördinator 
Duurzaamheid van de gemeente, Mireille Middendorp 
en onze leerlingenraad de plaquette Gezonde school 
onthuld. Deze plaquette, die we gedurende drie jaar 
mogen dragen, treft u aan op de muur van de school 
naast het bord met ons nieuwe logo. 

DATA OM TE ONTHOUDEN!!!
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NAAM VRIENDJE EVI 
Wat zijn er veel namen verzonnen voor het vriendje van 
Evi. Er zaten heel wat originele namen bij en fijn dat er 
zoveel kinderen hadden meegedacht. Na overleg met 
alle leerkrachten is er unaniem gekozen voor.....Tom. Van 
harte gefeliciteerd: Suzie (gr.8) , Noa (gr. 7), Oscar (gr.6), 
Bonne (gr.5) en Floris (gr.4). Jullie hadden deze naam ook 
gekozen. Op dinsdag 29 november ontvangen jullie een 
prijsje van de juf.

Hoi

ik ben Tom
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AFSCHEID MEESTER FOKKE
Nadat in de afgelopen jaren Juf Madelon, Juf Lies en 
juf Diny afscheid hebben genomen van De Evenaar, zal 
meester Fokke na 28 jaar op De Evenaar en 40 jaar in 
het onderwijs te hebben gewerkt, per 1 januari 2017 van 
zijn welverdiend vervroegd pensioen gaan genieten. Dit 
afscheid is wel bijzonder, omdat meester Fokke samen 
met juf Diny en een aantal ouders in 1988 De Evenaar 
heeft opgericht en tot 2008 de school als directeur 
heeft geleid. De laatste jaren was hij rugzakbegeleider, 
leerkracht groep 5 en 6 en dit schooljaar begeleider 
voor kinderen met leerproblemen,  extra uitdaging en 
individuele begeleiding. Bij de oprichting van de school 
werkt er gewerkt vanuit het circuitmodel. De kinderen 
kregen klassikale instructie, waarna de verwerking 
van de lesstof in circuits plaats vond. We gebruikten 
geen methoden en maakten alles zelf passend bij de 
belangstelling van de kinderen. Ook toen waren er al 
vakleerkrachten verbonden aan de school, was er veel 
aandacht voor sport en spel en had de school een 
continue rooster. Zeker in die tijd was dit bijzonder. Het 
is mooi om te zien dat De Evenaar zich in al die jaren 
heeft ontwikkeld tot de school die we nu zijn. Zoals 
u kunt lezen zijn een aantal vaste waarden in deze 28 
jaar gebleven of verder ontwikkeld.  We vinden het 
jammer dat meester Fokke de school gaat verlaten, 
maar gunnen hem dit zeker. Dinsdag 20 december is 
meester Fokke zijn laatste werkdag en zal hij afscheid 
van de kinderen nemen. Mocht u nog persoonlijk van 
meester Fokke afscheid willen nemen kunt u op 19 en 
20 december even bij hem binnen wandelen.

INFORMATIE VAN UIT DE DIRECTIE KERST OP DE EVENAAR 

KERST OP DE EVENAAR
Het lijkt nog ver weg, maar de dagen gaan al behoorlijk 
snel! Kerst staat, voor we er erg in hebben, alweer voor 
de deur van De Evenaar. Hoe wordt dit gezellige feest op 
school gevierd? Op De Evenaar vieren we Kerst met een 
aantal tradities. 

Op donderdag 22 december worden traditiegetrouw 
kerststukjes gemaakt, waarbij de tutoren hun 
tutorkinderen begeleiden. Alle kinderen nemen zelf 
spulletjes mee: een kaars, een bakje of mandje met 
natgemaakte oase, kerstgroen en versiering. De 
kerststukjes worden tijdens het kerstontbijt in de klas 
neergezet en mogen aan het eind van de dag mee naar 
huis. In de week van het kerstontbijt worden er in de 
hal van 8.15 uur tot 8.30 uur kerstoptredens verzorgd 
door de kinderen die dat leuk vinden. Er zal gespeeld 
en gezongen worden voor een goed doel. Dit jaar is 

dit voor Stichting Edukans. Kinderen die hier aan mee 
willen doen kunnen zich vanaf 6 december tot en met 13 
december opgeven bij de groepsleerkracht. 

Als klap op de vuurpijl wordt het kerstfeest op vrijdag 23 
december afgesloten met een sfeervol kerstontbijt. De 
kinderen maken voor elkaar een ontbijt in een kerstdoos. 
Daarvoor worden er in de klas lootjes getrokken. De 
lootjes worden op maandag 12 december met de oudste 
kinderen meegegeven. Zou u de lootjes samen met 
uw kind(eren) ingevuld bij de groepsleerkracht willen 
inleveren voor/op vrijdag 16 december. Op deze dag 
zullen de lootjes in de klas getrokken worden. 

Om niet teveel verschil tussen de kerstdozen te krijgen 
willen wij u vragen om het kerstontbijt in een mooi 
versierde schoenendoos (geen laarzendoos) te doen. 

Meester Fokke,
Geniet van het pensioen

We gaan je missen..!



LEERLINGENRAAD 
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Sven: Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8.
Ik zit nu 2 en een half jaar in de leerlingenraad. 
En ik zit op hockey.

Jasmijn: Hoi ik ben 12 jaar en ik zit in groep 8. Ik zit op 
schaatsen en ik vind het heel leuk om in de 
leerlingenraad te zitten.

Kai:  Hallo ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7 en zit op 
schermen. En ik zit nu ongeveer 1 jaar in de 
leerlingenraad.

Emma: Hoi ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7. 
Ik ga graag de natuur in en ik ben de notulist.

Dylan: Hallo ik ben Dylan en ik ben negen jaar. Ik zit nu in 
groep 6. Ik weet veel over spinnen, dit is mijn eerste jaar 
in de leerlingenraad.

Reza: Hoi ik ben negen jaar en zit in groep 6. Ik zit op 
turnen en ik vind het heel leuk om in de leerlingenraad te 
zitten.

Leerlingenraad

Op De Evenaar is er een leerlingenraad werkzaam. In deze 
raad nemen twee leerlingen na verkiezing uit de groepen 
6, 7 en 8 zitting. Ongeveer een keer per maand komt de 
leerlingenraad bij elkaar onder begeleiding van een vaste 
leerkracht. Het komende schooljaar zullen juf Annelies en 
Hanne de leerlingenraad gaan begeleiden.
De leerlingenraad voor het schooljaar 2016/2017 stelt zich 
hier aan u voor. Uit groep 6 zijn dat de nieuwe leden Dylan 
en Reza, uit groep 7 zijn dat Kai en Emma en uit groep 8 
Sven H en Jasmijn. Deze kinderen vertegenwoordigen alle 
kinderen van De Evenaar.

SINTERKLAAS OP DE EVENAAR!!
Op maandag 5 december is het zover, dan komt 
Sinterklaas met zijn Piet op bezoek bij de kinderen van 
De Evenaar.

Wat een gezellig feest zal dat gaan worden, helemaal 
omdat de voorbereidingen al in volle gang zijn.

Want wat gebeurde er op maandagochtend 21 
november? Er lag in alle groepen een brief….

In de brief stond een oproep van Hoofdpiet (de beste 
vriend van de Sint) aan alle kinderen van onze school 
om op zoek te gaan naar een leuke, vlotte vrouw voor 
de Sint.

De Pieten maken zich namelijk wel een beetje zorgen 
om de Sint als ze weer terug zijn in Spanje.

Tijdens zijn verjaardag heeft Sinterklaas het hartstikke 
druk en is het een hele gezellige tijd, die vaak voorbij 
vliegt.

Maar terug in Spanje, kan hij soms best wat eenzaam 
zijn. En wat is er dan gezelliger, dan een leuke vrouw die 
met de Sint een spelletje Ganzenbord kan doen? Of een 
vrouw die ook heel veel van paarden houdt en graag 
met Sint samen een rit maakt op de trouwe schimmel 
Amerigo?

En samen genieten van een lekker kopje koffie of thee 
onder de Spaanse zon, dat is toch genieten voor de 
Sint?!

 

SINTERKLAAS OP DE EVENAAR

Daar wordt aan de deur geklopt, 
hard geklopt, zacht geklopt. Daar 
wordt aan de deur geklopt.........

Wie zou dat zijn...?

Kortom, de hoofdpiet zet de kinderen aan het werk. Samen 
mogen ze van “Sint-zoekt-vrouw” een groot feest maken.

Wat ook leuk is…. Op woensdag 30 november mogen alle 
kinderen hun schoen zetten, spannend!!

Op maandag 5 december wordt het Sinterklaasfeest op 
school gevierd.

Rond  8.45 komt Sint aan op school en na een hartelijk 
welkom in de hal, gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 aan 
de slag met het traditionele spelletjescircuit.

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen op bezoek 
bij de Sint en de Sint gaat zelf met zijn Piet langs bij de 
groepen 3 en 4.

De kinderen Van de groepen 5 t/m 8 zitten ook niet stil.

Zij hebben op maandag 21 november lootjes getrokken 
en gaan voor het kind dat op hun lootje staat een mooie 
surprise maken MET een gedicht en een leuk cadeautje.

Wat zal dit een gezellige dag gaan worden!

Het is super 

leuk in de 

leerlingenraad !
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LEZEN OP DE EVENAAR

Lezen, voorlezen en nog veel meer...

Op de Evenaar vinden we leesbevordering erg belangrijk.
Daarom maken we als team afspraken met elkaar wat 
we in elke groep doen om leesbevordering structureel 
aandacht te geven. Zo starten we iedere dag vanaf groep 
4 met een kwartier lezen in een zelfgekozen kinderboek. 
Op het moment dat de kinderen in groep 3 ook wat meer 
zelf kunnen lezen, wordt dit ook in deze groep gestart. 
Na dit leesmoment wordt er regelmatig met de kinderen 
gepraat over een boek of een schrijver. Ook vragen we 
de kinderen een korte boekpresentie te houden over 
een gelezen boek. Dit noemen we  de boekpromotie. 
Ze noemen de titel en de schrijver, vertellen aan de 
klas waarom ze het boek mooi vinden en lezen een 
zelfgekozen fragment voor. 

In alle groepen hebben we een boeken top 3. Deze 
top 3 bestaat uit boeken waar veel kinderen uit de klas 
enthousiast over zijn. En tijdens de eerste pauze lezen 
alle leerkrachten voor. 

Natuurlijk doen we ook mee met een aantal landelijke 
activiteiten!

Uit groep 7 en 8 hebben zes leerlingen meegedaan met 
de Nationale voorleeswedstrijd.

Eind oktober was de finale op school. De rest van 
de kinderen uit groep 7 en 8 en groep 6 luisterde 
aandachtig naar alle verhalen.

De beste reden om mee te doen aan De 
Nationale Voorleeswedstrijd is dat de campagne 
kinderenmotiveert te lezen en hun enthousiasme 

voor kinder- en jeugdboeken aanwakkert. Kinderen 
leren veel van elkaar tijdens de voorleeswedstrijd. Het 
wedstrijdelement helpt daarbij een handje. Het mooie 
kinderboeken aanbod om uit te kiezen, het grote aantal 
deelnemers, de plezierige spanning en de enthousiaste 
supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor 
leerlingen. En is het niet fantastisch als je je, als leerling 
uit groep  7 of 8, schoolkampioen mag noemen 
en daarna verder mag in je regio en wellicht in de 
provinciale finale komt te staan??

We hebben genoten van het voorlezen van alle 
kandidaten. Uit groep 7 Ilse, Emma en Reinoud en uit 
groep 8 Jasmijn, Melda en Sterre. Zenne en Lotte uit 
groep 6 en juf Judith waren samen de jury. Zij hebben 
o.a. goed gelet op het tempo, stemgebruik en of de 
kandidaat het publiek in keek. Onze schoolkampioen dit 
jaar is geworden Jasmijn uit groep 8!!

Gefeliciteerd en veel succes in de volgende ronde.

NIEUWS UIT GROEP 1/2 B

Workshop Pi-pi-piraat
Enkele weken terug is dansjuf Sophia van Hart Haarlem bij ons op school geweest met de workshop Pi-pi-piraat. In deze 
workshop worden  de kinderen meegenomen in de wereld van het piratenjongetje ‘Aadje Piraatje’. 

Eerst leest juf Sophia het verhaal voor. De kinderen luisteren geboeid.  Aadje piraatje moet leren zwemmen, hij heeft last 
van heimwee en hij moet dingen eten waar hij helemaal geen trek in heeft. 

Vervolgens leren de kinderen van alles over het leven van een piraat en de avonturen op zee. Dit aan de hand van een 
gedanste zwemles, een kleutersmartlap en een piratenlied.

Met heel veel enthousiasme deden alle kinderen mee. Dansen en bewegen als een echte piraat. Niet alleen staand 
dansen, maar ook zittend op de grond. Het hele lijf wordt gebruikt. De foto’s geven u een kleine indruk van de workshop. 
Maar natuurlijk is het nog veel leuker om de piraten echt in actie te zien via de bewegende beelden. 

Juf Monique

Scan bijgevoegde QR-code en u kunt genieten van de 
‘piratendans’ van groep 1/2b. Veel kijkplezier gewenst!

De film staat in een beveiligde omgeving (mijn eigen 
dropbox) en is van daaruit met jullie gedeeld via deze 
QR.  De kinderen zijn dus niet te zien via een externe 
filmsite, zoals bijvoorbeeld YouTube.

U kunt een QRscanner downloaden via bijvoorbeeld de 
AppStore. Er zijn diverse gratis QRscanners verkrijgbaar.



10 11

Daarnaast wordt er ook hard gewerkt met rekenen en taal. Met rekenen zijn we druk bezig met de tafels van 2, 5 en 10. 
Oefent u thuis ook met de kinderen? Dat zou erg fijn zijn!

Met spelling zijn we bezig met de woorden STRuik en woRST, 3 medeklinkers vooraan en 3 medeklinkers achteraan, 
lastig!!! Maar met goed oefenen komen we een heel eind.

Met aardrijkskunde zijn we bezig met het thema “supermarkt”. We leren wat er allemaal gebeuren moet voordat de 
spullen in de winkel liggen en wie er allemaal in de winkel werken, heel leerzaam!!

NIEUWS UIT GROEP 4NIEUWS UIT GROEP 3

We zijn ook begonnen met tutoren. Iedere 
woensdag tutoren wij met groep 8. De eerste 
keer hebben ze een kennismakingsblad 
ingevuld, gemaakt door groep 8, om elkaar een 
beetje beter te leren kennen. Verder worden er 
verschillende activiteiten gedaan op het gebied 
van lezen, rekenen of creatief. Na de vakanties 
krijgen ze weer een andere tutor uit groep 8.

We zijn met de kinderen naar de bibliotheek geweest. Daar werd eerst 
voorgelezen uit Keepvogel / Noodweer:

De kachel is uit, het brandhout is op en het regent keihard. Keepvogel heeft 
geen zin om met dit weer hout te gaan sprokkelen. Wat nu? Tungsten, een 
Hond van Avontuur, gaat de stromende regen in om nieuw hout te halen. 
Maar hij komt niet terug... 

Daarna  gingen de kinderen in de bibliotheek op zoek naar de hond 
Tungsten, net zoals Keepvogel in het boek Noodweer. De kachel van 
Keepvogel en het blaffen van Tungsten hielpen de kinderen bij hun 
zoektocht. Onderweg maakten de kinderen spelenderwijs kennis met de 
Bibliotheek en verzamelden ze puzzelstukken van een driedimensionale 
puzzel. Aan het eind van de zoektocht werd deze puzzel van Tungsten 
in elkaar gezet en luisteren de kinderen naar de afloop van het verhaal. 
Daarna mochten ze allemaal nog een boek uitkiezen om te lenen.

Wat hebben we er lang op gewacht, maar eindelijk is de Sint in het land!! De klas ziet er al mooi versierd uit en de rest 
van de school ook! 

We gaan hier flink mee aan de slag, want we gaan een verhaal schrijven en vooral lekker knutselen en tekenen.

TUTOREN

BIBLIOTHEEK
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Op school werken we met de nieuwe spelling methode 
‘Spelling op maat’. Deze methode maakt gebruik van 
spellingcategorieën. Iedere categorie heeft een woord 
dat als voorbeeld dient voor een categorie. Zo hebben 
we afgelopen periode o.a. gewerkt met ‘pauw’, ‘geit’, 
‘mollen’ en  ‘dertig’ woorden. Alle categorieën die we 
behandelen hangen boven het bord en er is ook een 
‘spellingmaatje’, een handig boekje waar de kinderen 
de categorieën met de bijbehorende regels kunnen 
opzoeken.

NIEUWS UIT GROEP 5

De dagen worden korter en buiten is soms al best 
wel koud. Daarom zijn we in groep 5 druk bezig 
geweest met creatieve herfstopdrachten. Zo hebben 
alle kinderen een eekhoorn en soms een hele 
eekhoornfamilie getekend. Ook hebben ze allemaal een 
Uil gemaakt. Deze hangen allemaal op het raam naast 
onze deur en wat ziet het er prachtig uit. 

We zijn een maand geleden gestart met het houden 
van een spreekbeurt. Wat is het mooi om te zien dat 
iedereen er heel veel zin in heeft. Ze hebbe niet alleen 
zin om een spreekbeurt te houden maar ook om naar 
de spreekbeurt van een ander te luisteren. Zo hebben 
we al veel geleerd over Italië, gezond eten, dolfijnen en 
Amerika.

Er breken weer spannende tijden aan want de Sint is 
weer in het land. Groep 5 heeft lootjes getrokken, dat is 
ook best spannend want het is nieuw voor de kinderen 
uit groep 5. Er waren heel veel vragen over het gedicht 
en over de surprise, maar alles is nu hopelijk duidelijk. 
We kunnen met zijn allen niet wachten tot het zo ver is.

Samen met groep 6 hebben we een lampion gemaakt voor Sint Maarten. 

Loeke en Philine schrijven het volgende:

We tutoren met groep 1/2b. En met de meeste gaat 
het wel goed. En iedereen vindt het leuk om tutor te 
zijn. En de meeste kinderen luisteren goed. We werken 
op werkbladen en in werkboekjes. Je mag stickers 
uitgeven als ze het goed hebben gedaan. Met tutoren 
moet je een tutorkind een beetje op weg helpen. 
Sommige kinderen zijn verlegen en andere niet. We 
tutoren elke donderdag. De helft van de klas zit in groep 
5 en de andere helft in groep 1/2b.

BOEKEN TOP 3

November met als thema ‘Spannend’ 

1 – De brief voor de Koning

2 – De griezelbus

3 – De grijze jager

We zijn gestart met tutoren. De kinderen uit groep 5 
pakken dit heel serieus aan. We zien hulpvaardige 
kinderen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

NIEUWS UIT GROEP 5

Evi en Floortje vertellen hoe dat ging:

Groep 5 en groep 6 gingen samen lampionnen maken. 
De ene helft ging naar groep 6 en de andere helft 
bleef in groep 5. Dat gebeurde ook in groep 6. In 
groep 6 gingen ze een lampion maken met spinnen 
en spinnenwebben erop. In groep 5 maakten we een 
lampion van een petfles, daar plakten we gekleurde 
strookjes op. Als je klaar was mocht je in groep 5, net 
als in groep 6, een stripje lezen. Maar eerst moest je je 
lampion aan juf geven en alles opruimen.

Thije en Alex schrijven over Sint Maarten:

We waren met een grote groep. Maar daardoor konden 
we niet zo snel huizen afleggen. Er was een hele 
aardige mevrouw, die gaf ons een hele grote zak vol 
pepernoten. Er was ook een meneer die heel oud was 
en die gaf ons een plasticzakje vol snoep. Een paar 
kinderen hadden het koude handen en gingen naar 
huis. Samen hadden wij (Thije en Alex) 256 snoepjes.

SINT MAARTEN

SPELLING OP MAAT

UILEN MAKEN



NIEUWS UIT GROEP 7

Ook in de maanden oktober en november is er weer hard gewerkt in groep 7. Hier kunt u van een aantal kinderen 
lezen wat wij in de klas zoal hebben gedaan en hoe zij het vonden.

NIEUWS UIT GROEP 7

Samsam werkstuk

We hebben met de klas aan een werkstuk over de 
samsam gewerkt. Het thema is Amerika. Ik vind het 
heel leuk om te doen. Je mag zelf het laatste hoofdstuk 
kiezen. Ik heb voor ‘’bekende steden in Amerika’’ 
gekozen. Het opzoeken is heel erg leuk en je kan af 
en toe ook een filmpje kijken. Ik denk dat de meeste 
kinderen het ook erg leuk vinden om aan het werkstuk 
te werken. Je krijgt voor je werkstuk ook een cijfer, maar 
ik weet nog niet welk cijfer ik heb. Ik hoop dat we best 
vaak een werkstuk mogen maken. 

Charlotte   

Boekverslagen

De eerste boekverslagen zijn heel goed gemaakt. Veel kinderen hebben een goed of een zeer goed . De boekverslagen 
zijn heel erg leuk om te doen, want je mag ook tekenen voor een iets hoger cijfer. Je mag zelf je boek uitkiezen, welk 
boek je het leukst vindt of een boek dat je al hebt gelezen. Ik heb bijvoorbeeld mijn eerste boekverslag gedaan over de 
Billosaurus, maar die had ik al gelezen. Ik  vond het een heel leuk boek en door de boekverslagen te maken wil je dat 
boek ook nog lezen. Bij mijn tweede boekverslag is dat ook gebeurt. Voor je boekverslag krijg je een zeer goed, goed, 
ruimvoldoende, voldoende of een onvoldoende. 

Feline

De pompoenen uithollen

Op 11 november gingen we pompoenen uithollen. Daarvoor hadden we wat dingen nodig zoals een mesje, lepel en een 
plastic zak. Het was heel gezellig en super leuk. Je mocht zelf bepalen wat je deed met je pompoen je kon hem schattig 
maken met leuke ogen en een mooi vormpje geven maar ook heel eng met littekens of met enge ogen . Het waren 
kleine pompoen want grote pompoenen pasten niet in de doos. Iedereen had een leuke pompoen en iedereen deed 
gezellig mee.     

Asmund  

De week van respect

Laatst was de week van respect.

Ieder kind op de evenaar mocht in een bouwsteen een tekst of tekening zetten die te maken hebben met de week van 
respect. Die werden opgeplakt op de ramen van de lerarenkamer. Ouders mogen dit ook doen!  Er werd in alle klassen 
een verhaal voorgelezen over een jonge koning en 3 soorten respect: gedwongen respect,  aangeleerd respect en de 
beste: Spontaan respect!

Stephanie

Voorleeswedstrijd

Er was op donderdag 27 Oktober een voorleeswedstijd. Er waren zes kandidaten: Emma,  Reinoud en Ilse waren 
de kandidaten uit groep 7.  Jasmijn, Melda en Sterre waren de kandidaten uit groep 8. De winnaar mocht naar de 
voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Heemstede. De winnaar daar-van mocht weer naar de nationale wedstrijd. Wie 
daarvan weer won was de beste van heel Neder-land. Een echte eer dus!

Kai
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