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Studiedag 8 november
Op 8 november is onze tweede studiedag. In de
laatste week van de zomervakantie hadden we ook
een studiedag. Tijdens deze eerste studiedag hebben
we onder andere met elkaar gesproken en gewerkt
over de zogenaamde Gouden weken. Dit zijn de
eerste belangrijke weken van het schooljaar waarin
de groepsvorming plaatsvindt. In alle groepen
zijn activiteiten gedaan die deze groepsvorming
positief beïnvloeden. Ook nu nog gebruiken we deze
werkvormen en activiteiten. De sociaal emotionele
methode Kwink gaat ook uit van de fasen in
groepsvorming, namelijk forming, storming, norming
en performing en sluit hier dus op aan.
Op 8 november zal in de ochtend een deskundige
ons informeren over kinderen met een taal
ontwikkelingsstoornis (TOS). Hierbij zal het gaan
om een stukje theorie, maar ook het zelf ervaren van
TOS. ’s Middags verzorgt meester Gunnar met zijn
medewerkers vanuit de subsidie Muziekimpuls een
muzikaal programma. Samen met elkaar gaan we
onze eigen muzikale vaardigheden vergroten, zodat we
muziek ook zelf in de klas nog beter kunnen inzetten.
Het wordt vast een leuke en leerzame dag.

Schaatsen voor water
Op woensdag 15 november nemen de kinderen van
groep 5-8 deel aan de landelijke scholierenactie van
Plan Nederland “Schaatsen voor water”. Jaarlijks
organiseert kinderrechtenorganisatie Plan deze actie
en we doen dan ook al heel wat jaren als school hieraan
mee. De opbrengst van deze actie is bestemd voor een
grootschalig project van Plan voor veilig drinkwater
en betere hygiëne in Ethiopië. De kinderen schaatsen
zoveel mogelijk rondjes op de ijsbaan in Haarlem
en laten zich per geschaatst rondje sponsoren door
familie, buren, vrienden enz. We hopen met elkaar een
mooi bedrag te schaatsen.
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Lampionnen
Het is al bijna 11 november, het feest van Sint Maarten.
Voor dit feest gaan we met de kinderen lampionnen
maken. Er zijn verschillende modellen 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. Het wordt
vast een gezellige en creatieve activiteit.
Natuurlijk gaan we de kinderen het verhaal van Sint
Maarten vertellen, zodat ze de betekenis van het feest
ook begrijpen.

Vibeke van der Neut
Met veel ouders heb ik al kennis mogen maken, maar
met vast nog veel meer ouders is dit nog niet gelukt.
Vandaar ook een stukje in de Belevenaar.

Juf Monique ziek
Helaas is juf Monique van groep 1-2 B al enige tijd
ziek. Voorlopig is zij nog niet in staat om te werken. We
zijn blij dat Juf Linette haar vervangt. We wensen juf
Monique van harte beterschap en we missen haar wel!

Ik ben Vibeke van der Neut en sinds september werk ik
op de Evenaar.
Na jarenlang als leerkracht gewerkt te hebben in het
speciaal onderwijs, op de van Gilseschool, was ik toe
aan een nieuwe uitdaging.
Deze uitdaging werd mij op de Evenaar aangeboden;
een afwisselende baan.
Ik sta één dag voor groep 6 en twee dagen werk ik met
de kinderen die extra hulp nodig hebben. Ik schrijf
voor deze kinderen ontwikkelingsperspectieven, ga in
gesprek met ouders, overleg met de leerkracht en ga
met deze kinderen aan de slag. Ik hoop deze kinderen
te ondersteunen, zodat zij goed kunnen blijven
meedraaien in hun groep.
Daarnaast zal ik invallen in de klassen waarvan de
leerkracht studieverlof heeft. De kans is dus groot dat
we elkaar een keer tegenkomen op school.
Tot dan!

4

5

NIEUWS UIT GROEP 4

NIEUWS UIT GROEP 5

Je knipt met je vingers en het is al weer herfstvakantie. Een welverdiende vakantie
voor alle kinderen uit groep 5. Want wat hebben ze hard gewerkt deze eerste
periode.
In het begin was het best even wennen. Twee juffen, nieuwe kinderen in de klas,
nieuwe vakken en op vrijdagmiddag naar school. Iedereen lijkt zijn plekje te
hebben gevonden en gewend te zijn aan de nieuwe routine. Dat blijkt wel uit het
feit als er iets niet helemaal volgens schema loopt wij dat als juffen meteen te
horen krijgen. Heerlijk, kinderen die met je mee denken en opletten of het wel
gaat zoals het hoort. Groep 5 vertelt verder zelf wat hun de afgelopen periode
zoal heeft bezig gehouden.

Wat gaat de tijd toch snel. Inmiddels zijn we al 7 weken naar school geweest en
hebben we de herfstvakantie alweer achter de rug. In groep 4 is er al heel hard
gewerkt en is er veel geleerd. Maar het aller belangrijkste is dat wij het vooral erg
gezellig hebben in de klas.

Hunebedden bouwen

Met rekenen zijn we al begonnen met het leren van de tafels. We hebben eerst
geleerd wat een keer som precies is en daarna zijn we gestart met de tafel van 2. Dit
is nog best lastig en daarom oefenen wij hier elke dag mee.

Door Charlotte en Syb
We gingen met zijn allen Hunebedden bouwen in de
zandbak. Maar we hadden geen stenen dus deden
we het met aardappelen. Voor de boomstammen
gebruikten we stiften. Die hadden we nodig om
de ‘stenen’ te verslepen. We moesten ook een gat
graven. Dit was voor geschiedenis voor het thema
Jagers en de boeren. We deden het in groepjes en
het was super leuk.

Met spelling hebben we geleerd over lange en korte klanken en hoe je deze
opschrijft. Als je een korte klank hoort dan schrijf je bijvoorbeeld een ‘a’ en als je een
lange klank hoort dan schrijf je een ‘aa’. In de klas zijn we nu bezig met de regel van
de tussen u. Dit is een u die je wel uitspreekt, maar niet opschrijft. Denk hierbij aan
het woord wolf. Stiekem zeg je woluf maar je schrijft natuurlijk gewoon wolf.
Met geschiedenis hebben we het gehad over de oertijd. We hebben verschillende
dinosaurussen besproken en we zijn er achter gekomen dat er nog helemaal geen
mensen bestonden toen de dinosaurussen op de aarde leefden. Nu zijn wij met
aardrijkskunde bezig in de klas. Het gaat over huizen. Wij leren hoe die eigenlijk
gebouwd worden en wie er allemaal nodig zijn om een huis te bouwen.
Naast al het leren en harde werken doen wij ook veel andere dingen in de klas en op school. Juf Claire heeft met ons
eekhoorntjes gemaakt van klei en met knutselwerkjes hebben wij de klas gezellig gemaakt. Meester Gunnar kwam
langs voor de muziekles en er is zelfs een dansworkshop geweest! Deze dansworkshop deden wij samen met groep 3.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij in de klas als groep allemaal griezelknikkers bedacht en getekend. Daarnaast
kwamen de leerlingen van groep 8 ons een eng verhaal voorlezen.
Er komen nog genoeg leuke dingen aan
die wij gaan doen. Zo gaan wij nog naar het
archeologisch museum, naar de bibliotheek en
leren wij natuurlijk nog meer in de klas. Maar
dat is iets waar wij de volgende keer meer over
zullen vertellen.

Dansles
Door Florin en Lieve
Het was leuk en griezelig. Je moest moeilijke bewegingen doen, maar
soms waren ze best makkelijk. We waren samen met groep 6 in de
gymzaal. We deden eerst een warming up, daarna gingen we een dansje
doen. We deden ook spelletjes met elkaar. De dansjuf was best grappig.
We moesten rennen en springen op je allerhoogst.

Groetjes van meester Barry en de leerlingen van
groep 4 !
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Toneel

De eerste 7 weken zijn alweer achter de rug. We hebben in deze weken al veel geleerd en leuke dingen gedaan. Tijdens
de kinderboekenweek hebben we met juf Claire trollen gekleid. We hebben kaften gemaakt voor een eigen Griezelboek
waarin door ons geschreven griezelgedichten in zullen komen.

Door Thijs en Omer
Toneel met meester Remi. We doen leuke dingen, bijvoorbeeld stilstaan en je ogen mogen niet bewegen en je gezicht
moet zichtbaar zijn. We hebben ook een spel gedaan waarbij je iets moest uitbeelden wat er op het kaartje stond. Thijs
had bijvoorbeeld: woonkamer.

Kinderboekenschrijfster Annemarie van der Eem is op bezoek geweest. Ze is begonnen met het schrijven van een
gruwelijk eng verhaal. Het wordt zo spannend dat ze niet durft verder te schrijven. Wij zijn natuurlijk nergens bang voor
en hebben Annemarie geholpen het verhaal af te maken. De verhalen van Alex, Jonas en Romy zijn uitgekozen en
mogen op 15 november deelnemen aan het grote schrijverswedstrijd. Op dit feest worden de drie topschrijvers van heel
Zuid-Kennemerland bekendgemaakt. We wachten de uitslag met spanning af.
We zijn ook erg blij met de nieuwe methode Blink Wereld. Hiernaast kunt een aantal ervaringen van de kinderen lezen.
Juf Vibeke en juf Ilknur

Boekpromotie
Door Roos en Gabbi
We doen vaak een boekpromotie in de klas, dat houdt in dat
we eerst iets vertellen over een boek. Dan lezen we een stukje
voor en dan mogen de kinderen vragen stellen. Dan gaan we
stemmen of het boek in de top 3 mag. Stemt meer dan de helft
voor jou boek dan mag hij er in en anders niet. Het nieuwe boek
komt dan op de eerste plaats en de andere boeken schuiven
dan op.

Kinderboekenweek
Door Demir en Koen
Kinderboekenweek gruwelijk eng. We hebben monsters
gemaakt van klei en we hebben monsterboeken gelezen.
We hebben monsters getekend. We gaan een monsterboek
maken. We hebben Monsterkids gezongen en ook Monster in
de kast. De juffen hebben de hal griezelig gemaakt en andere
groepen hebben spinnen gemaakt.
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Natuur
Geschreven door Jonas en Tomas
Wist je dat paddenstoelen ook schimmels zijn? De schimmels zijn opruimers. En we hebben ook een project er over. We
hebben in verschillende zakjes eten gedaan. We doen wie de grootste schimmel of mooiste schimmel maakt. Tot nu toe
is er nog geen schimmel. Na de vakantie is dat heel anders. De bacteriën en de huis stofmijt zijn ook opruimers.
We hebben het ook over de kringloop van de olifant gehad. En we hebben ook geleerd dat als er een olifant doodgaat,
dan herdenken ze dat.

Aardrijkskunde
Geschreven door Philine en Loeke
De 1e les ging over Elbrus. We leerden dat de Elbrus twee toppen had en dat de hoogste top 5642 meter was.
De 2e les ging over de aarde valt uit elkaar! We leerden dat een aardbeving komt door twee aardplaten die tegen elkaar
botsen.
Toen moesten we de Mars-proef doen. De Mars en de Snicker waren twee aardplaten en toen moesten ze tegen elkaar
botsen en de snicker had gewonnen. En toen mochten we ze opeten.
De 3e les ging over vulkanen. Zoals de Stromboli. De vulkaan ligt in Italië. Het hoogste punt is 926 meter. Hij is actief.
Deze is voor het laatst uitgebarsten in 2007.

Kinderboekenweek

Geschiedenis
Geschreven door Floortje en Romy
De nieuwe methode van geschiedenis is handig, omdat er bij Blink filmpjes zijn. Over Columbus, Willem van Oranje,
Filips II, de vrouw van Alkmaar, de Paus en Luther.
Uit de filmpjes komt veel informatie en in het bronnenboek staat ook veel informatie. Je leert in deze methode meer
over de oorlog. We hebben ook het Wilhelmus geleerd. We weten een stukje van vroeger hoe dat allemaal ging. Wij
vinden het belangrijk hoe het allemaal ging. Het is ook belangrijk voor later. Wij vinden deze methode heel erg leuk!

In de weken voordat de kinderboekenweek begon hebben we met meester Gunnar heel
erg hard geoefend voor de opening van de kinderboekenweek.Met de klas hebben we
het nummer Monsterkids ingestudeerd. Tijdens de opening hebben we dit lied samen
met alle andere klassen en de band van meester Gunnar gezongen.Ook de andere
klassen hadden nog liedjes ingestudeerd, dus het was een hele muzikale opening.
In de kinderboekenweek hebben we ook nog een hele leuke workshop dans gehad.
Na de warming up hebben we met de hele klas op muziek sluip en schrik bewegingen
gemaakt die goed in het thema van de kidnerboekenweek pasten. Daarna hebben we
nog een stuk van Thriller van Michael Jackson geoefend. Iedereen deed heel goed en
enthousiast mee. Het was een geweldig leuk uur!
Verder zijn we heel erg druk bezig geweest met het schrijven van echte griezelgedichten.
Samen met juf Claire hebben we de kaft voor onze gedichtenbundel gemaakt. Dat was
heel erg leuk want we mochten met schuurapier aan de slag. Dit zorgt voor een extra
effect op de kaft. Na de kaft zijn we zelf druk bezig geweest met het schrijven van de
gedichten en daarna de opmaak van de pagina die je in het boekje gaat krijgen, Dat was
soms nog best wel lastig. Maar uiteindelijk is het wel bij iedereen gelukt. Na de vakantie
zullen we de boekjes in elkaar gaan zetten en dan kunnen de kinderen zelf nog bij ieder
gedicht een mooie illustratie maken.
Ook hebben we nog een echt griezelgedicht aan de kinderen van groep 4 (na de
herfstvakantie ook onze tutorgroep) voorgelezen. Het was het gedicht van Roald Dahl
over de drie biggetjes. Nadat de kinderen van groep 8 gelezen hadden mochten ook de
kinderen van groep 4 nog een stukje voorlezen.
Verder hebben we ook nog een tekening gemaakt in het thema van de
kinderenboekenweek. Juf heeft ons een verhaal voorgelezen geschreven door Rian Visser.
In het verhaal waren er steed pauzes waar we dan een tekenopdracht kregen. Iedereen
heeft hetzelfde verhaal gehoord en toch zijn alle tekeningen anders geworden, dat komt
omdat je allemaal je eigen fantasie mag gebruiken en die is voor iedereen anders. De
resultaten hangen in de klas en zijn te bewonderen op de eerste woensdag van de maand.
Juf Tany en groep 8
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