
ELEVENAAR
DE

Informatiebulletin van basisschool De Evenaar

November 2018

JUDOLESSEN OP  
DE EVENAAR

GESCHIEDENIS IN 
DE ZANDBAK

NIEUWS UIT DE GROEPEN



2

AGENDA - NOVEMBER 2018

10 minutengesprekken groep 1-2 A/B en groep 3

Lampionnen maken

Sint Maarten

WO

7

05-09

VR

09

DO

15

ZO

11

WO

21

Aandacht Divalifeest

Bieb bezoek groep 4

Avond-Hal versieren Sint

Studiedag, alle groepen vrij

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

Maandsluiting groep 6
VR

30 aanvang 13.45 uur

05-09



3

INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Onderhoud
“Wat een mooie vloer hebben we gekregen!”. Dit hoorden we gelijk afgelopen maandag van de kinderen in groep 
6 en 7. In de herfstvakantie is in deze lokalen de vloerbedekking vervangen. Iedere vakantie proberen we grote 
klussen in het onderhoud van de school te laten uitvoeren. Afgelopen zomervakantie was dit de vervanging van 
de plafonds in groep 3, 4 en 5. Daarnaast is ook in de zomervakantie de server van ons netwerk vernieuwd en is er 
in iedere groep een wifi point aangelegd. Hierdoor kunnen we beter gebruik maken van verschillende devices in 
de school. In groep 5 houden we op dit moment een pilot met het gebruik van chromebooks voor de verwerking 
van opdrachten bij de methode Blink. Begin december zullen we de pilot evalueren en onze bevindingen met u 
delen. Tot slot zijn in de kleutergroepen en in groep 3 de digiborden vervangen voor touch screens. Deze zijn weer  
gebruiksvriendelijker dan de digiborden die we hadden. We gebruiken de touch screens als ondersteuning bij onze  
methoden. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar het gebruik van de verschillende devices. Waar zetten we de 
verschillende apparaten voor in en vormen ze een meerwaarde voor het onderwijs in de klas. Het zelf ervaren en 
spelen met materiaal blijft voor ons erg belangrijk.

Studiedag 21 november
Op woensdag 21 november houden we onze tweede studiedag. De ochtend  staat in het teken van een 
inspiratiesessie door Pro wise . Zij zullen ons de mogelijkheden van de touch screenborden laten zien en ervaren. 
Daarnaast gaan we beginnen met het opstellen van het schoolplan 2019-2023. 
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen 
de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel 
van kwaliteitszorg. Tevens zullen de ambities van de school in het schoolplan worden opgenomen.

In de middag zullen we een workshop op het gebied van sociale emotionele ontwikkeling  volgen verzorgt door  
praktijk Orka. In de afgelopen twee jaar hebben we met de praktijk samengewerkt in groep 5 en 6 door middel 
van groepstrainingen. We zijn heel tevreden over de aanpak omdat deze uitgaat van de groepsvorming en het 
positief versterken van de  groepsdynamiek. Dit schooljaar breiden we de aanpak uit naar groep 4 met enkele 
bijeenkomsten, zodat er een doorgaande lijn ontstaat.

Heemstedeloop- Sportiefste school van Heemstede
Voor het derde jaar op rij zijn we weer de sportiefste school van Heemstede. Gefeliciteerd allemaal!! De beker is 
weer op zijn vaste plaats op de boekendisplay in de hal te bewonderen.  Onder leiding van Tess, moeder van Elke 
en Thije waren er vooraf twee looptrainingen gegeven. Dit was erg leuk. Dank je wel Tess voor de organisatie  
van de Heemstedeloop.
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SPORTIEF NIEUWS

Leuk nieuws uit de gymzaal!
In de maanden november en december komen er docenten van judo school KENAMJU uit Haarlem schooljudo 
verzorgen op de Evenaar.  
 
De data zijn op de dinsdagen : 13, 20, 27 november en 11 december.  
Op de maandagen voor groep 4 dus : 11,19,26 November  en 10 December.

Zij zullen op de dinsdagen in alle  groepen judo lessen gaan geven tijdens de reguliere gymlessen. Omdat groep 4 
niet op dinsdag les heeft, worden de judolessen aan deze groep op de maandag verzorgd door mij zelf.

Er zal aandacht worden besteed aan ;stoeien, vallen, rollen en de diverse judogrepen. Daarnaast heeft judo voor 
veel kinderen een positief effect op de aspecten winnen, verliezen, grenzen respecteren en aangeven. Voor 
sommige kinderen zijn deze lessen judo een kennismaking met de sport. Voor kinderen die al op judo zitten zal de 
lesstof een meer verdiepend karakter kunnen hebben. 

Als uw kind een judo pak heeft, wilt u dit dan op de dinsdagen meegeven? (groep 4 dus op de maandagen)

Deze school judolessen zijn tot stand gekomen door samenwerking van  
De Evenaar, KENAMJU en Sportsupport Heemstede 

Door Niels Huibrechtse, leerkracht bewegen op de Evenaar.

Beste allemaal, 

Voor het derde jaar op rij hebben we de beker gewonnen bij de Heemstede Loop. Ook dit jaar mag De Evenaar zich 
weer de sportiefs-te school van Heemstede noemen!

Alle kinderen (en ouders), dank voor het meedoen. Het was weer heel leuk om te organiseren met zoveel 
enthousiaste deelnemers.

Voor volgend jaar zoeken we bij de sportcommissie leuke sportieve ouders om samen met ons dit soort gave 
evenementen te organiseren, dus heb je interesse, zoek één van ons op en laat het weten. 

Tot de volgende Heemstede Loop! 
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NIEUWS UIT DE LEESHOEK

Wat hebben we op school veel gedaan met de 
Kinderboekenweek. Het begon allemaal al met 
een spetterende opening op donderdag  4 oktober. 
Meester Gunnar was er met zijn band om de 
Kinderboekenweek met alle kinderen, juffen en 
meesters  feestelijk en muzikaal te openen.

De kleinsten zongen over “Kikker en zijn vriendjes”, de 
bovenbouw bracht een dikke musical-hit ten gehore, 
“Mamma Mia”van ABBA en met alle kinderen werd het 
lied “iedereen is anders, OKIDO!” gezongen.

In alle klassen is er samen met juf Claire creatief 
gestalte gegeven aan de Kinderboekenweek. Er 
werden vriendschapsslingers gemaakt en beeldjes 
van klei. Ook de leerkrachten zelf gingen met dit 
thema aan de slag. Zo hing er bij het lokaal van groep 
6 een wandversiering, met het woord “vriend” in bijna 
alle talen. De groepen 7 en 8 maakten gedichten 
en beschreven wat vriendschap voor hen betekent. 
De groepen 1 t/m 3 maakten een eigen boekje met 
als titel “2 Vrienden”. In groep 4 werd een wereldbol 
gemaakt met een tekening van alle kinderen uit de 
groep er omheen en in groep 5 werden prachtige, 
haast niet van het origineel te onderscheiden, 
boekenkaften getekend.

Naast al deze creatieve uitspattingen, zou je bijna 
vergeten dat de Kinderboekenweek vooral draait 
om LEZEN en VOORlezen. Maar ook daar is tijdens 
de Kinderboekenweek op onze school ruimschoots 
aandacht aan besteed! Zo werden de kinderen 
van de groepen 1 t/m 4 op het podium, waar een 
knusse leeshoek was ingericht, voorgelezen door de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8. Voor groep 5 alvast 
een eerste kennismaking met het tutoren wat ze na 
de herfstvakantie gaan doen.

Alle kinderen maakten een boekverslag over hun 
mooiste of leukste boek EN moesten hierin een 
omschrijving geven, of de hoofdpersoon hun vriend 
of vriendin zou kunnen zijn. Waarom wel of niet?  En 
wat zouden zij dan samen doen, als ze een dag vrij 
hadden? Het boekverslag hing in de klas, of op ramen 
in de hal.

De leerkrachten hebben volop gewerkt met de 
ideeën-map die bij de Kinderboekenweek geleverd 
wordt. De boeken die bij deze opdrachten hoorden 
werden voorgelezen of door de kinderen zelf gelezen. 
Ook werd er volop gelezen uit de boeken die op de 
display in de hal te vinden zijn. 

De afsluiting van de Kinderboekenweek vond plaats 
in de centrale hal van onze school, op vrijdag 19 
oktober. Alle kinderen mochten verkleed naar school 
komen. Op het podium, mochten steeds 2 kinderen 
uit elke groep laten zien EN vertellen, wat zij allemaal 
gedaan hadden tijdens de Kinderboekenweek. 
Afsluitend werd het lied “Kom erbij!” van Kinderen 
voor Kinderen gezongen en gedanst.

Wat een feest was de Kinderboekenweek bij ons  
op school!!
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NIEUWS UIT GROEP 1/2 A

De Kinderboekenweek zijn we zeer muzikaal en gezellig gestart.

Met heel de school in de hal en o.l.v. meester Gunnar en zijn band zijn er liedjes gezongen over “vriendschap”. 
Een aantal kinderen namen hun lievelingsboek mee en hebben daar een mini boekbespreking over gehouden.  
Over wie gaat het, waar gaat het over, hoe loopt het af en wat vond je leuk/ spannend. 
Prentenboeken die ter ere van de Kinderboekenweek zijn aangeschaft zijn voorgelezen en hebben we  
“onder de loep “gehouden. We weten nu dat een boek een kaft heeft. Dat de voor en achterkant van een boek 
informatie over de inhoud geven. Dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen. Dat verhalen een opbouw 
hebben en dat een boek een begin en einde heeft. Deze vaardigheden hebben de kinderen verwerkt door zelf een 
boekje te maken.

De letter van de week was, hoe kan het ook anders, de b van boek. Op het digibord is op verschillende manieren 
geoefend met deze letter.

Om de fijne motoriek te oefenen konden de kinderen een vriendschapsarmbandje maken en zijn de vriendjes en 
vriendinnetjes aangekleed door papier te scheuren(groep1) of stukjes stof te knippen (groep 2).

Bent u ook in de maling genomen door uw kind? De afgelopen weken zijn we in de groep bezig geweest met de 
lessen “Weerbaarheid”. De kinderen leren om op een ontspannen manier om te gaan met grapjes. Als ze een grapje 
echt niet leuk vinden leren ze dat aan te geven.

Met de “grapjas” aan werden er heel wat grappen gemaakt. B.v. “Hé, er staat een monster achter je” of “Er zit poep 
onder je schoen”. Oscar mocht even naar de gang en toen hij binnen kwam waren alle kinderen weg. Gelukkig 
hadden ze zich verstopt. We hebben met zijn allen ervaren dat grapjes maken ook zorgt voor gezelligheid in de 
groep! 
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NIEUWS UIT GROEP 3

Wat hebben we in groep 3 veel gedaan de afgelopen periode. De Kinderboekenweek is geweest en toen hebben de 
kinderen een Vriendenboekje gemaakt. Daarin mochten ze een verhaaltje tekenen waarbij “begin-kern-einde” een 
belangrijke rol speelden. Zo leren de kinderen al een kort verhaal te “schrijven”. Ook heeft juf een boek voorgelezen 
over een onzichtbaar vriendje en daar mochten de kinderen een tekening bij maken. De kinderen hebben een eerste 
boekverslag gemaakt, waarbij ze mochten tekenen en schrijven wat er n het verhaal gebeurde, of de hoofdpersoon 
een vriendje of vriendinnetje van ze zou zijn en hoe ze dan samen de dag doorbrachten. Leuk en heel verrassend!

Met lezen zijn we bezig met de lange klanken. De –aa- en de –ee- zijn aangeboden. De kinderen kunnen al steeds 
meer woorden lezen en doen allemaal erg hun best in hun werkboekjes.  Met rekenen oefenen we begrippen als 
“meer”, “minder” en “eveneveel”, waarbij de kinderen deze begrippen nu actief moeten toepassen. 

Ook op creatief en sociaal gebied zijn we in groep 3 druk bezig. Met de methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling “Kwink” hebben we het in groep 3 gehad over, hoe je aan kunt geven als je iets niet wilt. Ook leerden de 
kinderen dat een grapje maken leuk is, maar niet alle kinderen vinden dezelfde grapjes leuk. Elkaar accepteren hoe 
je bent, wordt spelenderwijs aangeboden. Erg leerzaam!
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NIEUWS UIT GROEP 5

De afgelopen periode zijn we lekker aan het werk geweest. De kinderen hebben kennis gemaakt met werken 
op de Chromebooks. Ook hebben we veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, de klas hing vol met 
prachtige tekeningen, boekverslagen en elfjes. Er kwam een mevrouw van de bibliotheek in de klas die ons van 
alles over boeken en vriendschap heeft verteld. We hebben ook nog een geschiedenisles in de zandbak gedaan.

Werken op de Chromebooks
Bij natuur gingen we met de Chromebooks werken 
en dat vonden wij heel leuk omdat we nog nooit op 
een computer hebben gewerkt. Het was wel een 
beetje ingewikkeld, maar het lukte uiteindelijk wel. 
Vandaag gaan we ook een geschiedenis toets op de 
Chromebooks maken en daar hebben we veel zin in.

Geschiedenis in de zandbak
We gingen in de zandbak hunebedden bouwen. We 
gingen met stiften aardappels verplaatsen naar de 
goede plek en daarna opstapelen. De aardappels 
waren in het echt de grote stenen. Op het einde 
gingen we met zijn allen een hele grote hunebed 
bouwen. Daarna moesten we opruimen en terug 
naar de klas. Het was heel leuk, maar ook heel lastig.
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Keith Haring
Het was moeilijk om de poppetjes te tekenen, maar 
wel leuk. Ik vond dat hij leuke kleuren gebruikte en 
het ging over vriendschap en dat vind ik een leuk 
thema.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek ging over vriendschap. 
Vrienden en vriendinnen zijn leuk. Vrienden en 
vriendinnen heb je nodig. Samen spelen is fijn. Je 
wilt altijd bij je vrienden zijn. 

Als je boeken leest kun je dingen leren. Het is goed 
om boeken te lezen en het is leuk om boeken te 
lezen want vaak staan er grappige dingen in.
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DIVALI-FEEST

Op woensdag 7 november is het Divali-feest. Dit is 
een Hindoestaans lichtjesfeest, wat mooi aansluit 
bij ons Sint Maarten. Graag willen wij hier dit jaar 
aandacht aan besteden. In de school zullen lichtjes 
opgehangen en neergezet worden.In Nederland 
wordt het Divali-feest vooral gevierd door 
Surinaamse-Hindoestaanse mensen. Het feest staat 
in het teken van verschillende manieren van zuivering 
en reiniging van lichaam en geest. 

In het kader van levensbeschouwing vinden we het 
belangrijk om de kinderen iets mee te geven van 
verschillende godsdiensten. We hebben ervoor 
gekozen om naast Sint Maarten aan dit lichtjesfeest 
extra aandacht te besteden. 

We hopen een mooie dag met elkaar te kunnen 
vieren.
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