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AGENDA - OKTOBER 2018

Start kinderboekenweek “Kom erbij!”

Bibliotheekprogramma “Boer zoekt vriend” groep 5 
en 6

Theatervoorstelling Stadsschouwburg Haarlem 
“De krijtkring” groep 7 en 8

aanvang 13.5 uur
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Muziekvoorstelling kinderboekenweek door 
Meester Gunnar met band

Sportdag alle groepen 7 en 8 in gemeente 
Heemstede

Inlooptraining Groenendaalse bos aanvang 10.00 uur

Maandsluiting groep 7

INFORMATIEBULLETIN VAN DE EVENAAR
WWW.BASISSCHOOLDEEVENAAR.NL - BELEVENAAR@HOTMAIL.COM

Inlooptraining Groenendaalse bos

Heemstedeloop

22-26
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28

Herfstvakantie

aanvang 10.00 uur
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INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Gefeliciteerd!
Tijdens de zomervakantie heeft Juf Nynke, onze remedial teacher een dochtertje gekregen. Zij heet Nora en is op 
21 juli geboren. Alles gaat goed met Nora en Nynke. Hierbij willen we haar nog van harte feliciteren. Aansluitend 
aan haar zwangerschapsverlof neemt juf Nynke ouderschapverlof op. Zij zal na de kerstvakantie weer haar 
werkzaamheden gaan hervatten. Tot die tijd zal juf Joan haar blijven vervangen, waar we heel blij mee zijn.

Gezellige afsluiting
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  bij de kookstudio in Haarlem een workshop Thais koken 
gevolgd. Was superleuk en lekker!

Bedankt lieve ouders en kinderen.

Fietsen
Bij de start van het schooljaar merken we dat er heel wat kinderen heerlijk op de fiets naar school komen. De 
kinderen van groep 1-3 plaatsen de fiets in het fietsenrek op het kleuterplein. Wanneer deze vol is, kunnen er een 
aantal fietsen bij de gymzaal gestald worden. De kinderen van groep 4-8 plaatsen de fiets in het fietsenrek bij de 
muurtjes op het grote plein. De plaatsing van de fietsen hebben we ook in de klassen besproken. Nu we richting de 
herfst gaan is het ook belangrijk dat de kinderen goede verlichting op hun fiets hebben. Wilt u dit samen met uw 
kind controleren?

Nog even ter herinnering de afspraak met betrekking tot speelgoed met wieltjes. Kinderen mogen geen speelgoed/
schoenen met wieltjes mee naar school nemen, zoals step, waveboard en skeelers. Dit i.v.m. de beperkte ruimte in de 
school en op het plein en de korte pauzetijd om hier gebruik van te kunnen maken.

DigiDuif app
Voor de communicatie tussen school en ouders maken we gebruik van digiDuif. Wist u dat door de gratis 
youConnect app op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden u ook op deze wijze de informatie van digiDuif 
kunt ontvangen?
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein
Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

+/- Gem. DEV

Veiligheidsbeleving 3,61 3,64 3,70 3,74 3,66 0,55

Het optreden van de leraar 3,06 3,17 3,35 3,47 3,26 0,83

De opstelling van de leerling 2,99 3,19 3,28 3,14 3,14 0,77

Welbevinden 3,43 3,41 3,34 3,49 3,42 0,65

Fysieke veiligheid 3,59 3,50 3,86 3,64 3,64 0,55

Sociale veiligheid 3,41 3,39 3,65 3,69 3,53 0,63

Psychische veiligheid 3,71 3,56 3,86 3,65 3,69 0,57

Materiele zaken 3,60 3,51 3,70 3,53 3,58 0,54

15

Slotconclusies

Basisschool De Evenaar scoort als school een 3,48. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 94%: 97 van de 103 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst

werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 4 11,4%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 6 17,1%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 6 17,1%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 15 42,9%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 4 11,4%

Hoogste en laagste scores

16

In het kader van de nieuwe wet Sociale veiligheid houden we een keer per jaar een enquête onder de leerlingen 
van groep 5-8 over de veiligheidsbeleving. In juni 2018 hebben we een vragenlijst door de kinderen van de 
betreffende groepen laten invullen. De vragen waren gericht op de volgende thema’s : veiligheidsbeleving, het 
optreden van de leerkracht, de opstelling van de leerling, welbevinden, fysieke, sociale en psychische veiligheid en 
materiele zaken. De resultaten zijn besproken in het team, bestuur en leerlingenraad. Onze school scoort een ruim 
voldoende. Dit is een mooi resultaat, maar binnen de verschillende thema’s zijn er enkele aandachtspunten die we 
nog samen met de kinderen wat kunnen verbeteren. De resultaten ziet u hieronder uitgesplitst in groepen.

VRAGENLIJST VEILIGHEIDSBELEVING KINDEREN
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Beleidsterrein
Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

+/- Gem.

Veiligheidsbeleving

Ik voel me (…) veilig in de school 3,78 3,58 3,73 3,83 3,72

Ik voel me (…) veilig op het plein 3,41 3,48 3,64 3,61 3,52

Het optreden van de leraar

Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten 3,47 3,54 3,57 3,67 3,57

Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere
kinderen

2,64 2,44 3,00 3,67 2,86

De opstelling van de leerling

Ik houd me aan de regels tegen het pesten 3,48 3,46 3,45 3,58 3,49

Ik help kinderen als ze gepest worden 2,64 2,89 2,89 2,79 2,81

Welbevinden

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas 3,64 3,88 3,73 3,96 3,81

Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas
opschieten

3,10 3,32 3,22 3,22 3,23

Fysieke veiligheid

Ik word geschopt 3,59 3,63 3,95 3,75 3,72

Andere kinderen doen mij expres pijn 3,62 3,47 3,75 3,55 3,59

Sociale veiligheid

Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter) 3,76 3,90 3,95 3,91 3,89

Ik word buitengesloten 3,17 3,10 3,05 3,45 3,18

Psychische veiligheid

Ik word bedreigd 3,84 3,84 3,95 3,86 3,86

Ik word uitgelachen 3,57 3,35 3,63 3,37 3,46

Materiele zaken

Andere kinderen vernielen mijn spullen 3,77 3,79 3,89 3,88 3,83

Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet
wil)

3,32 3,17 3,37 3,10 3,24

17
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NIEUWS UIT DE LEESHOEK!

Lydia Gooijer (moeder van Rosa uit groep 7), vaste 
bibliotheekouder op onze school, juf Linette 
(groep 1-2B) en juf Tineke (groep 3) hebben bij 
kinderboekenwinkel Kiekeboek in Haarlem een 
aardige selectie boeken weten aan te schaffen. 
Deze boeken worden gebruikt tijdens de 
Kinderboekenweek, maar een groot aantal van 
deze boeken wordt tentoongesteld in de hal op 
de display. Natuurlijk mogen deze boeken door de 
kinderen gelezen worden.

KINDERBOEKENWEEK OP DE EVENAAR

De jaarlijkse kinderboekenweek komt er weer aan en op De Evenaar  is dat van donderdag 4 tot en met donderdag 19 
oktober. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar  “Kom erbij!” De activiteiten hebben  deze week te maken met
vriendschap, iedereen is anders, samen spelen en samen werken.  

De feestelijke opening van de Kinderboekenweek op onze school is op donderdag 4 oktober. 

Onze muziekleerkracht Gunnar begeleidt met zijn band een aantal ingestudeerde liedjes over dit thema.
De kinderen mogen hun lievelingsboek mee naar school nemen en verzinnen met welk hoofdpersoon ze graag 
bevriend zouden willen zijn. Welk avontuur zou je met diegene willen beleven? Elke groep maakt een expositie 
hierover die op de laatste dag kan worden bekeken. Dan mogen de kinderen ook verkleed komen. 
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NIEUWS UIT GROEP 1/2A

Beste ouders van groep 1/2 A,

Na een feestelijke opening op maandag 3 september zijn we met 20 kinderen enthousiast aan 
een nieuw schooljaar begonnen. De eerste 2 weken is er veel aandacht besteed aan groepsvorming.
Door het doen van spelletjes en coöperatieve werkvormen hebben we elkaar leren kennen.

Ook onze lesmethode KWINK (sociaal-emotioneel leren)speelde hier op in.
De kinderen leerden iets over zichzelf te vertellen en goed naar de ander te kijken. We zijn anders maar samen zijn wij één 
groep. Omgaan met elkaar in een grote groep daar heb je afspraken bij nodig. Daar kwamen de kinderen al snel achter 
doordat er iets niet lukte of mis ging. Zo hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt waar we elkaar aan kunnen 
houden.

Nu zijn we gestart met het thema “Vakantie”. 
De kinderen kijken terug op hun zomervakantie en kunnen  hun ervaring binnen dit thema verwerken. Zo is de 
wisselhoekeen “camping”. Onderzoeken we de aspecten van vakantie, zoals koff ers inpakken, vervoer, buitenland, verschil 
tussen schooldag en vakantiedag enz. 

Ook de letter van de week is aan bod gekomen. De letter V van vakantie. Heel enthousiast hebben een aantal kinderen 
een voorwerp meegenomen voor in het letterkastje en zijn er in de lees en schrijfhoek woordjes met de letter v 
nageschreven en tekeningen gemaakt. Een leuk thema waar enthousiast aan gewerkt wordt. Het volgende thema is het 
thema van de Kinderboekenweek “VRIENDSCHAP”.
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NIEUWS UIT GROEP 1/2B

Nieuws uit groep 1 / 2 B

We hadden meteen na de zomervakantie 3 nieuwe 
kinderen in de klas dus zijn we eerst begonnen met 
kennismaken. We hebben allerlei activiteiten om elkaar 
beter te leren kennen gedaan en we hebben goede 
afspraken met elkaar gemaakt. Elke dag weer andere 
spelletjes in deze eerste, zogenaamde ‘gouden weken’. 

Op de eerste schooldag werden de kinderen verrast met 
een mooi cadeautje: een t-shirt van school omdat De 
Evenaar 30 jaar bestaat dit jaar!

Ook maken we altijd in het begin van het jaar een 
verjaardagskalender zodat we geen verjaardag zullen 
vergeten. Dit jaar is dat een mooie vlieger geworden. Bij 
Engels hebben we het woord voor vlieger ook geleerd: 
kite. 

Het thema waar we nu mee bezig zijn bij de kleuters is 
vakantie. Vandaar dat er nu een tent in de klas staat. 

We hebben de letter K geleerd van koff er en kikker. De 
kinderen hebben spullen meegenomen van huis die 
beginnen met de K voor de letterkast.

We zijn erg blij met het prachtige digiboard die we 
vorige week hebben gekregen. Mooi beeld en geluid, 
touchscreen, hij kan omhoog en ook kantelen, geweldig! 
Nu kunnen we heel goed het kikkerlied oefenen voor de 
opening van de kinderboekenweek.

We hebben een gezellige start gemaakt!
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NIEUWS UIT GROEP 3

Wat zijn we in groep 3 al goed van start gegaan met 
veel leuke, spannende en leerzame nieuwe dingen. 
Hadden de kinderen in groep 2 al ruimschoots kennis 
gemaakt met diverse letters, in groep 3 leren ze die 
letters om te zetten tot woordjes. In het werkboekje 
dat hoort bij de methode Veilig leren lezen, leren ze 
niet alleen hoe ze de woordjes moeten lezen maar ook 
hoe ze geschreven worden. Het hakken en plakken van 
letters tot woordjes wordt uitgebreid aangeboden.

Ook hebben de kinderen hun eerste lessen beeldende vorming beleefd. Wat was dat leuk met juf Claire!! Eerst een 
boeiende uitleg over het maken van een zelfportret en daarna hiermee zelf aan de slag. Best moeilijk maar de resultaten 
mogen er zijn! Tijdens de tweede les mochten de kinderen hun zelfportret boetseren met klei. De klei wordt gebakken en 
daarna beschilderd.

Wat een leerzame en gezellig weken hebben we gehad!
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NIEUWS UIT GROEP 4

Een goede start!

De eerste paar weken zitten er alweer op in groep 4. Het 
was wel weer even wennen aan elkaar, maar iedereen 
vond het leuk om elkaar weer te zien.  Wij hebben zelfs 
een nieuw meisje in de klas! We hebben verschillende 
spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen en 
om te leren hoe we leuk met elkaar omgaan.

Natuurlijk hebben wij al hard gewerkt in groep 4 en 
dit kunnen wij al erg goed! Met rekenen zijn wij bezig 
met plus en min sommen door het tiental heen. Dit 
zijn sommen als 14-8 en 7+5. Dit oefenen wij best vaak 
zodat wij dit binnenkort helemaal uit ons hoofd kunnen 
uitrekenen. Ook hebben wij kennis gemaakt met het 
begrip “keer”. Dit is erg belangrijk voor als wij later de 
gevreesde tafels gaan leren.

Met spelling zijn wij begonnen met de eerste 
spellingsregels van groep 4. Dit zijn vooral 
luisterwoorden. Dit betekent dat je het woord schrijft 
zoals je het hoort. 

Je volgt dan het volgende stappenplan:

1.  Zeg het woord.
2.  Welke klanken hoor je?
3.  Schrijf op wat je hoort.
4.  Kijk het woord na.

Het werken met dit schema is nog best lastig, maar als 
je het schema goed gebruikt dan schrijf je woorden op 
de juiste manier. Natuurlijk hebben wij nog veel andere 
lessen gehad, maar die bewaren wij voor de volgende 
belevenaar �

Wij hebben ook erg ons best gedaan om er voor te 
zorgen dat ons lokaal er gezellig uitziet. Zo hebben wij 
verjaardagskalenders, kleurrijke namen, zonnebloemen 
en leuke boekenleggers geknutseld. Hierdoor ziet ons 
lokaal er gezellig en kleurrijk uit!  Als jullie benieuwd zijn 
naar onze knutsels kom dan gerust is een kijkje nemen in 
ons lokaal. 

Groetjes van meester Barry en de leerlingen van groep 4!
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NIEUWS UIT GROEP 5

De kop is er af en we zijn lekker bezig in groep 5. 
De kinderen zijn enthousiast en werken hard. De 
kinderen zijn trots dat ze nu in de bovenbouw zitten. 
Alleen voor het asfalt heeft deze groep nog geen tijd 
want de knikkerkoorts is losgebarsten. Wat de 
kinderen van het begin van het schooljaar vonden, 
kun je hier onder lezen en bekijken.

Groetjes van Juf Hanne en Juf Miranda

Weer een nieuw schooljaar in groep 5. De eerste les 
was rekenen. De lessen waren anders en meer met 
linialen en de lessen waren leuk. De eerste jarige 
was Charlotte. Ze trakteerde een marshmallow met 
chocolade en spikkels, met daar omheen aardbeien 
en druiven. We hebben ook al veel gelezen, 
iedereen heeft al een boek uit. we hebben ook de 
week tegen pesten gedaan. We knikkeren elke dag 
buiten en dat is leuk.

Door Vic en Sem

We vonden het eerst heel spannend maar daarna niet 
meer. We vinden het 
anders dan in groep 3 en 4. Er zijn andere lessen dan in 
groep 3 en 4 zoals topografi e. We hebben ook twee keer 
in de week gym van meester Niels.

Door Charlotte en Almina
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NIEUWS UIT GROEP 6

Eerste schooldag

We begonnen de dag met Evenaar t-shirts  aan te 
doen en toen gingen we naar buiten. Daar was de 
opening van het schooljaar en we hebben gevierd dat 
de Evenaar 30 jaar bestaat.  In de week van 20 mei 
t/m 24 mei hebben we een jubileumweek. We gingen 
op de eerste schooldag ook cakes eten en limonade 
drinken.

Door: Demir en Mischa

De eerste 3 weken

De eerste 3 weken waren geweldig, spannend, leuk 
en gezellig. We hebben super veel lol in de klas. 
We doen heel veel leuke spelletjes in de klas en 
spelen lekker buiten. De werkjes zijn nog niet al te 
moeilijk. We hebben wel al huiswerk naar huis. Het 
huiswerk gaat over Overijssel van topografie

Door: Lieve en Charlotte

Gym

Hallo allemaal, ons onderwerp gaat over gym. Op 
een dinsdag hebben we gym van meester Niels en 
op vrijdag van juf Ilknur. Bij juf doen we als warming 
up slinger tik en daarna trefballen. Bij meester Niels 
hebben we geoefend met ring zwaaien. We krijgen 
dinsdag 25 september een cijfer voor ons rapport.

Door: Koen en Ömer

Kind-ouder gesprekken

Is goed voor de kinderen en de leerkrachten, want de 
leerkrachten komen meer te weten over de kinderen 
en de kinderen kunnen over hun problemen vertellen. 
Zo kunnen de leerkrachten rekening houden met 
de problemen van de kinderen en wordt het een 
gezellig schooljaar.Dan hebben de kinderen en 
de leerkrachten minder problemen. Zo kunnen de 
kinderen leren en spelen op een leuke manier. Dan 
lukt het goed om geen ruzie te maken maar leuk te 
spelen en kunnen we rustig de lessen begrijpen. Zo 
hebben we geen stress tijdens het werken en is het 
makkelijk te begrijpen. Op deze manier wordt het een 
leuk en makkelijk schooljaar.

Door: Marit en Anne-Myrthe

Na 6 weken vakantie zijn de eerste 3 weken van school alweer voorbij. We hebben al een heleboel gedaan in 
groep 6! Een aantal kinderen van groep 6 hebben er over geschreven.
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Handvaardigheid

Bij handvaardigheid hebben we juf Claire. Het 
thema is vriendschap en we hebben getekend en 
geverfd met poppetjes. Met inspiratie van Keith Ha-
ring, want die maakt leuke en grappige poppetjes. 
Het was niet 
helemaal onze stijl maar wel leuk om te maken. We 
hebben ook met juf Ilknur kalenders voor onze ver-
jaardagen gemaakt. Het was heel leuk om 
kalenders te maken en we moesten heel veel knut-
selen en lijmen. Roos heeft ook aan Kay gedacht en 
een kalender voor hem gemaakt.

Door: Roos en Florin

Week tegen pesten

We hebben heel veel klokhuis gekeken over pesten. 
We hebben er ook heel veel over gepraat wat we  
allemaal zelf hadden meegemaakt. We hebben ook 
posters gemaakt over pesten. We hebben geleerd 
dat als je wordt gepest je eerst STOP zegt en dan 
negeren. Als de pester dan nog doorgaat dan 
moet je het tegen de juf zeggen.  Omstanders kunnen 
ook helpen om voor het kind op te komen die gepest 
wordt.

NIEUWS UIT GROEP 6
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NIEUWS UIT GROEP 7

Hallo welkom in groep 7, we hebben weer veel te beleven

We gaan jullie vertellen over gym, toneel, handvaardigheid en muziek. We beginnen met gym. Daar heeft iedereen 
altijd zin in. Onze gym meester heet Niels. We zijn bijna klaar met ringzwaaien en iedereen is er goed in. We doen vaak 
ook tikspelletjes en trefbal. Dan gaan we nu verder met toneel. Dat krijgen we van meester Remi. We doen vaak leuke 
spelletjes  bijvoorbeeld : zip zap zop. We hebben al wat geleerd over transformatie en ook over emoties. En gaan we 
nu door met handarbeid. Handarbeid krijgen we van juf Claire. We doen elke keer iets anders. Vorige week hadden we 
tekenles. En daarna gingen we kleien. We hadden heel veel lol. Nu muziek we krijgen muziek van meester Gunar. Het is 
kinderboekenweek en we zingen wat van kinderen voor kinderen. Verder krijgen we ook pianoles. Dit was het tot ziens.

Geschreven door Loeke, Rosa, Floortje en Tamar. 

Graffi  ti letters

In plaats van een taart,cupcake of een foto wat je moet versieren… Hebben wij een graffi  ti-kalender gemaakt! Dat is met 
graffi  tiletters je naam en geboortedatum schrijven.

1.  eerst hebben we foto`s van elkaar gemaakt met een spuitbus of een kwast 
2. toen hebben we het uit geprint 
3. toen gingen we met graffi  tileters onze naam schrijven 
4. toen hebben we het met zwart over getrokken en verkleint 
5. toen hebben we het in gekleurt en uit geknipt 
6.  en op geplakt op onze foto en de datum ook en toen we bijna klaar waren kwam juf op het idee om elke vrijdag een

tekenlessen te geven. Dan krijgen we infoover een tekenaar en moeten we tekenen zoals hij of zij het doet.

Gemaakt door Quinty en Aniek

NIEUWS UIT GROEP 8

De eerste schoolweken van het laatste basisschooljaar 
van groep 8 zitten er al weer op. Het was wel weer even 
wennen de eerste paar dagen. Helaas was het niet 
even rustig aan beginnen dit schooljaar, maar moest er 
meteen al volle bak gewerkt worden.

Het eerste huiswerk is al in de agenda’s geschreven en 
ook de spreekbeurten zijn al gepland. Soms is het nog 
best lastig om de juiste dag en datum te vinden, maar 
gelukkig helpt juf als dat nodig is.

Het eerste blok van natuur hebben we al bijna afgerond, 
daarin hebben we het over dieren. De kinderen zijn in 
groepjes bezig om een tijdschrift te maken over de 
dieren die zij gekozen hebben. Hoe zij dit het beste 
kunnen doen hebben ze tijdens de lessen natuur 
gehoord en gezien van de hoofredactrice van de 
National Geographic Junior. Zij heeft ons meegenomen 
in het proces hoe ze een nieuwe editie van het tijdschrift 
maken en wat belangrijk is. Ieder krijgt aan het einde van 
het project een afdruk van zijn/haar eigen tijdschrift.

Op 8 oktober zullen groep 7 en 8 meedoen aan de 
Heemsteedse sportdag. Dit is een sportdag waar alle 
groepen 7 en 8 van Heemstede aan meedoen. De 
kinderen hebben een lijstje ingeleverd met sporten die 
ze graag zouden willen doen. ’s Morgens volgen ze een 
clinic met twee verschillende sporten en ’s middags 
zullen zij een clinic hebben met twee andere sporten. Zij 
zullen dus kennismaken met 4 verschillende sporten op 
die dag.
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