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Maandsluiting groep 1-2A. Aanvang 11.45 uur

Groep 1-2A

Wanneer u dit leest is het lekker Kerstvakantie. Een tijd om even bij te komen na alle drukke weken van Sint Maarten,
Sinterklaas en Kerst op school. En wat was het Sinterklaasfeest weer een succes dit jaar. Iedereen heeft volop genoten
van de aankomst van de Sint, de spelletjes en de mooie surprises. Ik wil graag alle ouders die hebben meegeholpen
ontzettend bedanken. Ook de ouders die vervolgens tijdens de Kerst de hal zeer sfeervol hebben versierd, hulp hebben
geboden tijdens het Kerstontbijt en niet te vergeten het mooie kerstkoor, reuze bedankt allemaal. Daarnaast wil ik
verder alle ouders niet vergeten voor hun inzet en bijdrage tijdens dit half jaar. De hulp bij de schoolbieb, het luizenteam,
schoonmaken van de klassen, de was, de klassenouders, rijden met uitstapjes, het maken van de Belevenaar enz. Heel
erg bedankt!
Tot slot ook alle leerkrachten, enorm bedankt voor iedere dag weer jullie inzet en enthousiasme voor de kinderen van
De Evenaar.
Ik wens iedereen een fijne vakantie, gezellige Kerstdagen en een prachtig 2018.

Talenten
Wat een talenten waren er deze week weer te zien tijdens de kerst optredens in de hal. Mooi om te ervaren hoe vrij de
kinderen van groot tot klein op het podium dansen, zingen en toneelspelen. De lessen van onze vakleerkrachten dragen
hier zeker aan bij. Niet alleen bij rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie kan je als kind je talent ontdekken, maar ook
op creatief en sportief gebied. De afgelopen periode hebben we verschillende activiteiten gehad waarin dit zichtbaar
werd. Wat te denken van het meedoen aan de Landelijke voorleeswedstrijd door groep 7 en 8, gedichten maken in de
klas, meedoen aan de actie “Schaatsen voor water”, de Heemstedeloop en nog veel meer. Ook op sociaal gebied kan
je talentvol zijn. Afgelopen week waren de rollen tijdens het tutoren zelfs omgedraaid. De kinderen van groep 4 waren
deze keer de tutor voor groep 8. Zij leerden de groep 8-ers het vouwen en in elkaar zetten van een ster. Wat konden de
kinderen uit groep 4 goed uitleggen en wat waren ze trots! Knap gedaan hoor!
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CITO afname

Aanvangsgroep

Leerlingenraad

In de maand januari starten we met de afname van
de halfjaarlijkse CITO. Mocht u in deze maand met uw
kind bijvoorbeeld naar een bepaalde afspraak moeten,
overleg dan even met de leerkracht van uw kind of dit
mogelijk is. Tijdens de rapportgesprekken, die in de
week van 19 februari plaatsvinden worden de resultaten
van de CITO van uw kind met u besproken. Wanneer
de leerkracht bij uw kind een onvoldoende in de CITO
scores vaststelt, wordt u eerder uitgenodigd voor een
gesprek.

Al een aantal jaren starten we in de periode na de
kerstvakantie een extra groep 1 op. Hierdoor worden
de bestaande kleutergroepen niet zo groot en komen
de nieuwe vier jarigen in een kleine en veilige groep.
Dit jaar hebben we echter in het bestuur besloten
geen aanvangsgroep op te starten. Hiervoor hebben
we te weinig aanmeldingen om het aantrekken van
een extra leerkracht financieel haalbaar te maken.
De kinderen zouden daarnaast ook in een hele kleine
groep terechtkomen, wat voor de sociaal emotionele
ontwikkeling niet bevorderlijk is.

Binnen de school hanteren we diverse manieren van
compensatie bij de afname van de CITO toetsen. Samen
met het team hebben we vorig jaar bekeken welke
manieren van compensatie toegestaan zijn en welke
wij op school toelaten. Dit jaar hanteren we dezelfde
afspraken. Wij zijn van mening dat we op deze manier
zuivere metingen krijgen over de prestaties van de
kinderen. Wanneer u hierover vragen heeft kunt u
terecht bij Daphne, de interne begeleidster.

We zullen wel zorgdragen voor het meer ondersteuning
bieden in de beide kleutergroepen. Dit door in de loop
van het schooljaar de inzet van onderwijsassistente
Eileen en mogelijk juf Vibeke voor deze groepen te
vergroten.

Hallo ik ben 11 jaar en
zit op schermen. Ik zit
nu ongeveer 2 jaar in
de leerlingenraad.
Ik ben Floortje. Ik ben 9 jaar oud en ik zit in
groep 6. ik zit op tennis en op ballet. In de
leerlingenraad wil ik de meningen van de
kinderen op school bespreken en de nieuwe
ideeën met de leerlingenraad bekijken en
eventueel uitvoeren.

Kai, groep 8

Ik ben Thije. Ik ben 10 jaar oud en ik zit in
groep 6. Mijn hobby’s zijn tennis en hockey. Ik
ga in de leerlingenraad mijn best doen om de
school leuk te maken voor iedereen.

Hoi ik ben 11 jaar en ik
ga graag de natuur in.
Ik ben de notulist.

Emma, groep 8
Hoi ik ben Reza en ik zit in
groep 7. Ik ben 10 jaar en ik
hou van schaatsen. Ik zit in de
leerlingenraad omdat ik het leuk
vind om de school leuker te
maken.

Op woensdag 15 november hebben de
groepen 5 t/m 8 meegedaan aan de
jaarlijkse actie: schaatsen voor water. Een
uur lang hebben de leerlingen zoveel
mogelijk rondjes geschaatst om geld op te
halen voor watervoorzieningen in Ethiopië.
Wat werd er vreselijk hard geschaatst door
de kinderen.
Zoveel rondjes schaatsen heeft een
prachtige opbrengst opgeleverd.
Namelijk €3372,05!
We willen alle kinderen heel erg bedanken
voor hun inzet.
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Ik ben Dylan. Ik ben 10 jaar
oud en ik zit in groep 7. ik
zit op circus les en ik zit in de
leerlingenraad omdat ik wil dat
het goed met de school gaat.

KLEUREN

NIEUWS UIT GROEP 3

Wat gaat het lezen hard in groep 3!! Er zijn weer een heleboel woorden bijgekomen,
zoals “zon”- “wip”- “bus”- “zak”. Met al deze letters worden nieuwe combinaties en dus
nieuwe woorden gemaakt. Leuk en ook wel een beetje spannend, want al die letters uit
elkaar houden EN onthouden kan soms best lastig zijn. Gelukkig worden de woorden
veel herhaald en oefenen de kinderen veel met de letterdoos en sinds kort ook met een
dictee in hun dictee-schrift.

Met rekenen zijn de eerste sommen al aan bod gekomen. Dit wordt geoefend aan de
hand van de
“bussommen”. Hoeveel personen zitten er in de bus? Wat gebeurt er bij de halte? Komen er personen bij, of stappen er
juist personen uit? We hebben dit ook al eens heel concreet geoefend met de kinderen uit de groep. Het + en – teken
komen nu uitgebreid aan bod en die worden benoemd als “erbij/plus”en “eraf/min”teken.

De afgelopen maand heeft ook voor een groot deel in het teken gestaan van feesten en vieringen. Na Sint Maarten
zijn we gauw aan de slag gegaan met het Sinterklaasfeest. Leuk om te zien, hoe spontaan de kinderen reageerden op
het bezoek van Sint en zijn Pieten op het plein, in de hal en in de klas. Sint en zijn Pieten hebben volop genoten van de
optredens die groep 3 voor hen verzorgd had! Met een zak ZONDER cadeaus (want die bleven achter in groep 3) maar
VOL tekeningen ging Sint weer huiswaarts.

Niet lang daarna deed de Kerstboom zijn intrede in de groep. Heel gezellig al die lichtjes. De kinderen mochten elk één
bal ophangen. In de ochtend steekt juf lekker de open haard aan, dus is het warm en gezellig in de klas. Het Kerstontbijt
moet op moment van schrijven van dit stuk, nog plaatsvinden, maar dat zal vast een heel gezellig feest worden.

De kinderen zijn wel toe aan hun
welverdiende vakantie. Lekker uitrusten
allemaal, geniet van de feestdagen en een
fijne vakantie!

Juf Tineke
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NIEUWS UIT GROEP 8

Muziek

Coornhert Lyceum

Met de muzieklessen van meester Gunnar zijn we gestart met een erg leuk
onderwerp, namelijk Musical. Het gaat bij een musical natuurlijk niet alleen maar
om de liedjes maar ook de muziek en het spel is heel erg belangrijk om er een
succes van te maken. Wij hebben het op dit moment over de musical Mama Mia
met daarin alle bekende nummers van Abba. De jongens hebben een eigen scene
en lied (money, money, money)en ook voor de meisjes is er een eigen scene en
lied (honey, honey). De tekst van de liedjes wordt in het Nederlands gezongen.
Tijdens het spelen en het zingen is het plezier van de gezichten van de kinderen
af te lezen en de liedjes komen ook wel eens spontaan tijdens een andere les
omhoog (ze blijven namelijk nogal in je hoofd zitten).

Op woensdag 13 december zijn we met de hele klas op bezoek geweest op het Coornhert Lyceum.
We werden ontvangen in de kantine van de eerste klassen. Daar werd ons uitgelegd wat de verschillen zijn tussen
de basisschool en de middelbare school. Verder welke vakken je allemaal in de eerste klas van de middelbare
school kunt verwachten en welke stromingen je allemaal op het Coornhert kunt volgen.
Na deze korte introductie werd de klas in twee groepen verdeeld. De ene helt van de klas begon met een korte les
Nederlands en de andere helft van de klas met een les mediawijsheid. (daar wisten we al best veel van, maar dat
komt natuurlijk omdat we eerder dit jaar een gastles hebben gehad over veilig internet gebruik van bureau HALT).
Bij Nederlands was het de bedoeling dat we een gedichtje van vier regels zouden schrijven over een product dat we
zelf uit een aantal voorbeelden mochten kiezen. Dat was soms nog best wel lastig.
Bij mediawijsheid mochten we ook een spelletje spelen op de computer, al deze spellen waren ontworpen door
kinderen van onze leeftijd.
Zelf mochten we ook proberen een spel te ontwerpen, maar de tijd ging zo snel dat dat niet helemaal gelukt is.
Na deze twee lessen kwamen we weer bij elkaar in de kantine, daar kregen iets te drinken en een koekje. Na de
korte pauze kregen we nog een les theater. Daar deden we eerst een spel voor de concentratie/associatie. Daarna
mochten we ook nog een beetje toneel spelen. Na de toneelles zat ons bezoek er helaas alweer op een zijn we
terug naar school gefietst.

Voorleeswedstrijd
Op 30 november was de finale van de jaarlijkse voorleeswedstrijd. In de groepen 7 en
8 hadden in de klas al voorrondes plaatsgevonden. Daaruit waren twee winnaars uit
groep 7 en drie winnaars uit groep 8 gekomen. Deze vijf kandidaten mochten het tegen
elkaar opnemen in de schoolfinale. Uit groep 7 deden Lotte en Zenne mee en uit groep
8 deden Ilse, Resa en Emma een gooi naar de titel: Voorleeskampioen 2017/2018! De jury bestond uit
twee leerlingen uit groep 6 en Juf Vibeke. Zij stonden voor de moeilijke taak om de kinderen te beoordelen. Er werd
door alle vijf de dames voorgelezen uit een zelf gekozen boek, het stukje mocht ongeveer 5 minuten duren en er
werd op stemgebruik, toon, tempo en nog veel meer dingen gelet. Uit eindelijk ging Emma er met de winst vandoor.
Zij las een stuk uit het boek Meesterdief van Thijs Goverde. Emma gaat nu in de volgende ronde onze school
vertegenwoordigen. In de volgende ronde zal zij gaan voorlezen in de bibliotheek in Haarlem om te kijken of ze weer
een ronde verder kan gaan komen. Wij wensen Emma heel erg veel succes en vooral ook veel plezier!
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