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INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE
Aan het werk met de nieuwe sociaal-emotionele methode Kwink
Afgelopen schooljaar 2016-2017 is het schoolteam bezig geweest een nieuwe sociaal-emotionele methode uit
te zoeken. Uiteraard zijn we op zoek gegaan naar een methode die goed aansluit bij wat wij op school belangrijk
vinden in de omgang met elkaar. We werken met een sociaal-emotionele methode om de ontwikkeling van
kinderen te kunnen stimuleren en te kunnen volgen.
Dit schooljaar zijn we gaan werken met de sociaal-emotionele methode Kwink. Het NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
beoordeelt deze methode als theoretisch goed onderbouwd. De methode gaat uit van het systematisch aanleren
van SEL (sociaal emotioneel leren)-competenties. Deze zijn: relaties kunnen hanteren, besef hebben van jezelf en
de ander, keuzes kunnen maken en zelfmanagement. De methode leert positief gedrag aan en voorkomt in veel
gevallen onnodige “reparatie”achteraf. Kwink zet de kracht van de groep in tegen pesten. Alle groepen zijn na de
zomervakantie met de lessen aan de slag gegaan. We zijn erg benieuwd of we kinderen er ook thuis over vertellen.
Onze eerste ervaringen zijn in ieder geval positief!

Nieuwe kinderboeken
De opbrengst van het ingezamelde oud papier in het schooljaar 2016-2017 was het mooie bedrag van €157,35.
Samen met een budget vanuit school hebben we weer een mooie collectie boeken voor de kinderboekenweek
kunnen aanschaffen. Heel erg bedankt allemaal!! Blijf uw oud papier doneren in de daarvoor bestemde containers
bij de gymzaal.

Communicatie
We ervaren als school dat het voor ouders soms onduidelijk is bij wie ze terecht kunnen met een bepaalde vraag.
Hierdoor blijven ouders soms rondlopen met vragen.
Daarom nog even voor de duidelijkheid:
Vragen over uw kind, de groep of andere praktische zaken stelt u in de eerste plaats aan de leerkracht van uw kind.
Hij of zij is uw aanspreekpunt binnen de school. De leerkracht zal uw vraag proberen te beantwoorden of overlegt
indien nodig met de directeur, de interne begeleider of een andere collega.
Ook als u het lastig vindt de leerkracht met uw vraag te benaderen adviseren we u toch om eerst met hem of haar
in gesprek te gaan. Mocht u zelf van mening zijn dat u na dit gesprek onvoldoende antwoord heeft op uw vraag dan
kunt u terecht bij de Daphne, de interne begeleidster en Domien.

Teamuitje
Mede met de opbrengst van de
verjaardag van de leerkrachten
hebben we het schooljaar heel
gezellig met elkaar afgesloten.
We hebben op een warme
zomermiddag met de tapasboot
een tochtje gemaakt over de
Mooie Nel in Haarlem. Heel erg
leuk en lekker.
Bedankt lieve ouders en kinderen!!
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MZR
Nieuws van de MZR
Dag allemaal, ook dit schooljaar is de MZR weer vol enthousiasme begonnen!
Vanuit de ouders wordt de mzr momenteel vertegenwoordigd door voorzitter Ilse van der Meer, moeder van
Anne-May (groep 3) en secretaris Martine Verhagen, moeder van Reza (groep 7) en Florin (groep 5) . 		
Vanuit het personeel nemen juf Ilknur Mertgenc van groep 6 en juf Hanne Verleun van groep 5 en 7 zitting in de
mzr. Doel van de MZR is om te luisteren en te adviseren aangaande voorstellen vanuit het bestuur. Ook spreken we
regelmatig met Domien over de plannen van de Evenaar.

De ouders in de MZR zijn een schakel om de relatie tussen ouders, de school en de leerkrachten te
bevorderen. Heb je dus een goed idee, klacht of advies; spreek ons even aan op school of stuur een mailtje
aan MZRdeevenaar@gmail.com.

Let op! De Medezeggenschapsraad wil de oudergeleding dit najaar “verversen”. Daarom zijn we op zoek naar een
actieve ouder die mee wil denken om een nog betere school voor onze kinderen te maken. Er wordt ongeveer 8
keer per jaar vergaderd, waaronder ook met het bestuur. De termijn is twee tot drie jaren.
Heb jij goede ideeën en wil je je inzetten? Schiet ons even aan of mail ons.

SPORTCOMMISSIE
Gaan we weer voor de Scholenbokaal 2017?
Vorig jaar hebben we met veel enthousiaste leerlingen de Scholenbokaal gewonnen!
Ook dit jaar organiseren wij weer de deelname aan de gezelligste hardloopwedstrijd in de buurt, de
Heemstedeloop. Deze is op zondag 29 oktober 2017. Een van de afstanden is de Familyrun van 1,5 km waar wij met
de gehele school weer aan deel kunnen nemen.(Als je zoon of dochter mee wil doen aan de 5km of 10 km dan kan
dit natuurlijk ook!)
Door met het grootste aantal leerlingen mee te lopen kunnen wij als school wederom de Scholenbokaal in de
wacht slepen. De winnaar van de Scholenbokaal mag zich ook een jaar lang de sportiefste basisschool van
Heemstede noemen!
Laten we dit jaar weer met grote getallen mee doen en een gooi doen naar die vel begeerde bokaal!
Informatie over de inschrijving, kosten en starttijden zal later volgen via de Digiduif.

Met vriendelijke groet,
namens De Sportcommissie
Tess
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NIEUWS UIT GROEP 1/2A
Na zes weken vakantie weer naar school is voor alle kinderen weer een speciaal moment.
Hoe was het ook alweer, zijn mijn vriendjes er ook, naast wie zit ik, hoe is de juf, wie zitten er allemaal in onze groep en
wie niet?
Om dit allemaal goed te laten verlopen hebben we ons de eerste weken bezig gehouden met groepsvormende
activiteiten. Vervolgens zijn we gestart met het thema Agent en Boef, een project met de nadruk op het belang van
regels en afspraken. Boef haalt allerlei streken uit in de klas en het is duidelijk dat er regels moeten komen.
Maandag 25 september kregen de kinderen van beide groepen een dansworkshop “Boefjes” vanuit het cultuurmenu
van Hart. Dansdocente Sophie Kienhuis las eerst het boek “Schatje en Scheetje” voor. Een verhaal over twee boefjes die
gevangen zaten. Scheetje ontsnapt telkens om iets moois voor Schatje te halen, de zon, de maan en sterren,		
een boom etc.
Hun cel komt er zo gezellig uit te zien dat ze eigenlijk niet meer weg willen. Als het dan zover is dat ze vrij komen zorgen
ze er voor dat ze gesnapt worden als ze weer een paar sokken stelen en zo weer kunnen terugkeren 		
naar de gevangenis.
Na het voorlezen werden er 3 dansen ingestudeerd m.b.t tot het verhaal.

Het was eerst wat onwennig voor een aantal maar bij het laatste dansje stampten alle kinderen mee.
Juf Jolande
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WAT-EN-WIE IN GROEP 3!
Zo, we zijn al een eind op weg in het nieuwe schooljaar. En wat wordt er al hard gewerkt in groep 3.
Zo zijn de kinderen druk bezig met het leren lezen van nieuwe woorden. Kim, Sim, ik en kip zijn de nieuwe woorden
die wij druk aan het oefenen zijn. Zo werken de kinderen met een Klik/klak/boekje waar de letters in gehangen
worden. Zo kunnen ze met al deze letters ook andere woordjes samenstellen, zoals, mik, sis en kik. 		
Erg leerzaam en leuk om te doen. 										
De letterdoos wordt ook veelvuldig gebruikt bij het leren en samenstellen van woorden en zinnen.
Met rekenen zijn de kinderen druk bezig met getalbegrip en het vlug kunnen tellen t/m 10. Er worden sommetjes
gemaakt, hoeveelheden vergeleken en gemeten.
Verder mogen de kinderen in en buiten de klas aan de slag met de computers en de I-pad, zeer leerzaam, want
naast samenwerken met de I-pad, zijn ze druk aan het automatiseren op rekengebied. Tellen tot en met 10 wordt
spelenderwijs geoefend.

Naast al dit harde werken is er gelukkig ook nog tijd om lekker te spelen en te knutselen. In de klas maken de
kinderen nog veel gebruik van de huishoek, het speelzand en het constructiemateriaal.			
Met juf Claire zijn er prachtige zelfportretten gemaakt en met meester Gunnar wordt er elke donderdag gezongen
en muziek gemaakt. Vraagt u uw kind maar eens naar het liedje ´Start de dag`! 				
Meester Niels verzorgt elke dinsdagochtend de gymlessen.

En natuurlijk doen alle kinderen ontzettend hun best! Er wordt erg netjes gewerkt, dus juf is meer dan tevreden!
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KINDERBOEKENWEEK OP DE EVENAAR!

Vanaf woensdag 4 oktober is het zover, dan start de landelijke Kinderboekenweek, die anderhalve
week gaat duren.Ontzettend leuk, want De Evenaar gaat hier natuurlijk ook aan meedoen!
Het thema dit jaar is ´Griezelen en gruwelen`, een thema waar wij erg veel kanten mee op kunnen.
De opening vindt plaats op woensdag 4 oktober, hoe kan het ook anders, in de hal van de school.
In de hal gaan de kinderen vanaf 9.00u 3 openingsliedjes zingen onder leiding van meester
Gunnar, onze muziekdocent.
Op de dag van de opening (en dit zal door de groepsleerkrachten ook in de klas verteld worden)
mogen de kinderen met 1 `Griezelattribuut` op school komen. Het is dus niet de bedoeling dat de
kinderen helemaal verkleed komen, maar een enge neus, cape of toverstok is al meer dan prima!
In de resterende anderhalve week, gaan alle groepen aan de slag met het maken van een
gedichtenbundel rondom het thema `Griezelen`. Elk kind maakt een gedicht, wat afgedrukt
zal worden in het bundeltje van de klas. In elke bundel is ruimte voor illustraties die elk kind in
zijn eigen bundel mag maken! Dus elk kind illustreert zijn eigen gedichtenbundel. Zo leren de
kinderen het hele proces van het bedenken, in elkaar zetten, tot het illustreren van een boekje.
Daarnaast zal het podium feestelijk versierd worden tot een `Griezelvoorleeshol`. De kinderen
van de midden/- bovenbouw mogen daar verhalen gaan voor lezen aan de kinderen van de
onderbouw en dit mag inmiddels gerust een traditie genoemd worden.

We hebben er zin in!!
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