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Meivakantie
MA-VR

27-4 
T/M 11-5

Pinksteren
MA

Alle groepen vrij21

Auditieronde 

Wedstrijd lang leve de muziekshow

WOE

23

Deelname Adventuredag Heemstede
DI

Groep 529

Groep 6

Evenaar Mediawijsheid week
MA-VR

28-5 
T/M 1-6

Verjaardag leerkrachten
JUNI

1

Maandsluiting, aanvang 11.45 uur
JUNI

1 Groep 4

INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Theatervoorstelling “oorlogsgeheimen”
MA

Groep 8 Luifel14
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Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie              22-10-2018 t/m  26-10-2018

Kerstvakantie               24-12-2018 t/m 04-01-2019

Voorjaarsvakantie        18-02-2019 t/m 22-02-2019

Goede vrijdag en Pasen 19-04-2019 t/m 22-04-2019

Meivakantie                 23-04-2019 t/m 03-05-2019

Hemelvaartsdag  30-05-2019 t/m 31-05-2019

Pinksteren                    10-06-2019 

Zomervakantie             13-07-2019 t/m 23-08-2019

Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw en maken al lang onderdeel uit van ons 
onderwijs. We zetten echter deze vaardigheden nu nog bewuster in.

In de week van 28 mei t/m 1 juni zullen we in alle groepen aandacht besteden aan de verschillende vaardigheden. Dit 
varieert van veilig internet gebruik, gebruik sociale media tot programmeren. Mocht u zelf mee willen helpen tijdens 
deze week, een leuk idee hebben of misschien een gastles willen geven in de klas kunt u zich hiervoor aanmelden bij juf 
Tanya (groep 8) of juf Miranda (groep 5).

Deze vaardigheden zijn

• Kritisch denken 
• Creatief denken 
• Probleem oplossen 
• Computational thinking 
• Informatie vaardigheden 
• ICT-basisvaardigheden 
• Mediawijsheid 
• Communiceren 
• Samenwerken 
• Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) 
• Zelfregulering

Evenaar Mediawijsheid week

Het werken met computers geeft de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten 
werken. De wereld om de kinderen wordt steeds digitaler en verandert in snel tempo. 
Dit schooljaar zijn we onze visie op ICT aan het herformuleren. Vanuit deze visie zal het 
gebruik en inzet van ICT verder worden geoptimaliseerd. We maken reeds gebruik van 
iPads, laptops, digibord en pc’s in de school. 

Op De Evenaar bieden we onderwijs op maat, waarbij uitdaging van de leerling een 
belangrijk aspect is. Door ondersteuning van ICT aan het onderwijsproces kan de 
leerkracht aanzienlijk beter differentiëren en eigentijds onderwijs op maat aanbieden 
waarbij het kind centraal staat en hoofd, hart en handen samenwerken. De 21 ste eeuwse vaardigheden vormen daarbij 
het uitgangspunt. 21 ste eeuwse vaardigheden is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die 
belangrijk zijn in de huidige en toekomstige samenleving.

Veiligheidsbeleving leerlingen

Met ingang van 1 augustus 2015 geldt een zorgplicht van scholen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van 
kinderen op school. De wettelijke eisen zijn met ingang van het schooljaar 2016-2017 onderdeel van het toezicht van 
inspectie. De zorgplicht houdt in dat elke school in Nederland ervoor moet zorgen dat er een veiligheidsbeleid wordt 
gevoerd, monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen en er een coördinator en aanspreekpunt 
is voor sociale veiligheid. Aan al deze punten voldoen we. We hebben een veiligheidsbeleid waarin beschreven staat 
wat we doen om de veiligheid van alle betrokkenen in de school te waarborgen. Dit betekent voor zowel leerlingen, 
leerkrachten als ouders in de school. Het aanspreekpunt voor de sociale veiligheid binnen de school is juf Daphne als 
vertrouwenspersoon voor de kinderen en juf Ilknur als pest- coördinator. Daarnaast houden we jaarlijks een leerlinge 
enquête waarin de kinderen enkele vragen over de veiligheidsbeleving beantwoorden. Vanaf dit schooljaar zullen we 
jaarlijks een veiligheidsbeleving vragenlijst bij de kinderen gaan afnemen waarin alle vragen gericht zijn op de beleving 
van de veiligheid in de klas en school. De leerlingen-enquête zal hierdoor om het jaar worden gehouden. Het instrument 
wat we gebruiken voor de monitor veiligheidsbeleving is uit ons kwaliteitsinstrument Werken met Kwaliteit (WMK). De 
vragenlijst wordt in de maand mei digitaal in groep 5-8 afgenomen. De resultaten bespreken we in het team, met de 
leerlingenraad, bestuur en MZR. Ook u als ouder zal over de resultaten worden geïnformeerd.
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NIEUWS UIT GROEP 1-2 A

Voorafgaand aan de Koningsspelen en Koningsdag werken we aan het thema 
Koningsdag.
De letter van de week is de letter a van …. Alexander.
De kinderen zoeken voorwerpen met deze letter en zoeken naar woorden met deze letter. Een aantal 
kinderen vormden , door op de grond te gaan liggen samen de letter a.
Met kleine blokjes is zijn er kastelen (na) gebouwd voor Maxima en Alexander.
Vrijdag 20 april was het de dag van de Koningsspelen. 
In de gymzaal hebben de kinderen ze vermaakt met allerlei spelletjes met als topper het parachute spel. 
Daarna mocht je je eigen pauzehap bereiden. Op de foto’s zijn een paar heerlijke spiesen te zien. 
En als afsluiting een geweldige maandsluiting van groep 1/2 b.
Na de meivakantie werken we aan het thema “Alles groeit”
In de klas gaan we onder andere de cyclus van het koolwitje volgen en 
zeker nog veel meer ontdekken.
 

Het thema “Beleef de wereld” was een enorm succes.
We trokken met de groep van Nederland naar Indonesië, naar Japan
naar Noord Amerika en tot slot naar Zuid Amerika.
Van elk land of werelddeel leerden de kinderen enkele dieren kennen die daar leven. Hoe de bevolking leeft en 
hoe zien de schoolkinderen eruit.
De moeder van Noah heeft een groepje kinderen hun naam in het Japans
leren schrijven Met de anaconda hebben we leren meten, hoe lang is 4,5 meter en wat hebben we nodig om te 
meten. Hoeveel kinderen lang is dat.
In het paspoort is alles verwerkt zodat de reis thuis nog eens doorgesproken kan worden.

NIEUWS UIT GROEP 1-2 A
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NIEUWS UIT GROEP 3

En dan is het eindelijk Lente!!

Heerlijk even zonder jas naar buiten en ook wat langer buitenspelen. Goed insmeren thuis is nu wel belangrijk, want de 
zon schijnt al best fel.

In de klas hebben we al lieveheersbeestjes gemaakt, ze zien er echt mooi en vroklijk uit. In de mei-vakantie krijgen de 
groepen 3, 4 en 5 een nieuw plafond, dus we hebben in groep 3 nog geen Lente-tafel gemaakt, maarrrrr die komt er 
zeker, na de mei-vakantie.

Heeft u ook zo genoten van het schoolproject “Beleef de wereld”? Wat is er in groep 3 ook hard aan gewerkt en wat 
hebben we een hoop geleerd. In het Leids museum voor Volkenkunde, leerden we, dat er ook Indianen aan zee leven, 
die in huizen wonen en niet in een tipi. Zij leven voornamelijk van vis. We mochten dit uitbeelden in een muzikale 
voorstelling, erg leuk!

In de klas zijn we druk bezig met wereldoriëntatie. We gebruiken daarvoor werkboekjes die horen bij de methode Blink. 
We zijn nu bezig met aardrijkskunde en we gaan een wereldreis maken! Eerst gaan we naar de woestijn, daarna naar de 
tropisch regenwouden en als laatst bbbbibberen op de Noord- en Zuidpool! Heel leerzaam allemaal!

Na de mei-vakantie gaan we aan het werk met een taalwerkboek, ter voorbereiding op groep 4. Het is een werkboek 
van de methode Taal-op-maat. We gaan dan leren hoe we een woordweb moeten maken. Handig als je een verhaal 
gaat schrijven! Ook maken we kennis met voorzetsels en leren we korte en lange klanken te herkennen in woorden!

Wat een wijsheid allemaal….. Dus maar eerst heel goed uitrusten in de mei-vakantie. Lekker buitenspelen en genieten 
van de lange dagen en het mooie weer.

Liefs van juf Tineke

NIEUWS UIT GROEP 3
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NIEUWS UIT GROEP 7 NIEUWS VANUIT DE MZR

Vanaf mei gaat Elsemeike den Hartog, Ilse van 
der Meer vervangen als lid van de mzr. 
Elsemeike is moeder van marilise ( groep 7), 
anne-myrthe ( groep 5) en vivianne 
( groep 1/2 a). “ Ik heb veel zin om me in te 
zetten voor de mzr, en hoop van daaruit goede 
dingen bij kunnen te dragen!”  
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Project Beleef de wereld.

Tijdens het project werd de klas in vijf groepen gedeeld. Elke groep kreeg een geloof ( Hindoeïsme, Islam, 
Christendom, Jodendom en Boeddhisme ) om te gaan onderzoeken. Er werd een muurkrant gemaakt en 
presentaties gegeven door ieder groepje.
Samenvatting  van het Christendom door Lotte, Marilise, Lara, Nathan en Binck:

Het ontstaan van het christendom:
Het christendom is ontstaan uit het Jodendom. Na de kruisiging van Jezus ontstond het christendom. 
De volgelingen geloofden dat Jezus mensen zou redden.

De feestdagen:
Met kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Pasen is het belangrijkste feest van het christendom, ze vieren 
dat Jezus is opgestaan uit de dood. Met hemelvaart wordt er gevierd dat Jezus naar de hemel gaat.
Met Pinksteren wordt de neerdaling van de heilige geest gevierd.

Rituelen:
Dopen. Baby’tjes worden gedoopt want dat symboliseert het wegwassen van slechte of vervelende dingen. 
De priester giet water over het voorhoofd of de baby’tjes worden ondergedompeld in het water.
Eerste communie. Voor kinderen is dat het belangrijkste na de doop. Ze lopen de kerk in met een kaars, dan 
krijgen ze een hostie, dat is een soort van plat stukje brood. Een hostie staat symbool voor het lichaam van 
Jezus Christus.

Het heilige boek:  Van Christenen is de bijbel het heilige boek De bijbel bestaat uit het oude en nieuwe 
testament.

De kerk: Als christenen bidden doen ze dat in de kerk. Voor in de kerk staat een altaar. Dat is een soort tafel met 
verschillende voorwerpen erop; kaarsen, wierrook en een beker. Tijdens de kerkdienst staat de priester achter 
het altaar. Christenen bidden meestal op zondag. Een kathedraal is een grote kerk.
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