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Project Banyaka school Gambia
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aanvang 17.00-19.00 uur
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10-21

aanvang 8.00 uur. 
alle groepen vrij vanaf 12.30 uur

INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Sint & Kerst
Heeft u dat ook dat de tijd zo snel voorbij vliegt? In september verschenen al de eerste pepernoten en 
chocoladeletters in de winkels. Toen leek het nog heel ver weg en opeens is het december. Wat is de 
decembermaand toch een gezellige maar ook wel spannende tijd. De kinderen kunnen haast niet wachten tot het 5 
december is. De hal ziet er al heel sfeervol uit. Dank aan alle ouders die hieraan mee hebben geholpen. 

Verderop in de Belevenaar vindt u informatie over de Sinterklaas- en kerstviering. Dit jaar houden we tussen 10 en 
21 december een heel bijzonder project. Houd u alvast 19 december vrij in uw agenda?

BERICHT VAN DE MZR OUDERGELEDING

Oudertutoren
Op woensdag 10 oktober was de eerste ochtend voor het oudertutoren. Er zat een groepje Evenaarouders, die al 
langer meelopen, met koffie en thee in de hal klaar om vragen te beantwoorden. Uiteindelijk was de opkomst van 
nieuwe Evenaarouders niet zo hoog. Maar het concept bestaat nog steeds! Heb je als nieuwe Evenaarouder vragen, 
of vind je het leuk om als ouder, die al langer op de Evenaar zit, vragen van nieuwe ouders te beantwoorden? Meld 
je dan aan viaMzrdeevenaar@gmail.com

Oproep!! Lego challenge - First Lego League
Van sommige ouders kregen we de suggestie om eens te kijken of een team van school zou kunnen deelnemen 
aan de Lego Challenge. Dit is een wedstrijd van de First Lego League waarbij een groep (bovenbouw-)kinderen in 
een team programmeeropdrachten uitvoert met een Lego-robot. 

Welke ouder zou het leuk vinden om buiten schooltijd (op school of elders) een team te begeleiden en dit verder te 
coördineren?

Omdat het helemaal nieuw is, en er best wat voorbereiding bij komt kijken, gaat het pas om deelname aan de 
challenge van volgend jaar (2019-2020). Het zou gaan om ca. 1x/ week, vlak voor de eerste ronde misschien vaker. 
Als er een enthousiaste ouder is gevonden, zou het materiaal eerder kunnen worden aangeschaft om er alvast dit 
schooljaar mee te oefenen. 

De Lego Challenge zelf begint vroeg in het volgende schooljaar, inschrijven in september, voorronde in november, 
en afhankelijk of je die doorkomt nog verdere wedstrijden later in het jaar.

We horen graag wie dit leuk zou vinden en er tijd voor heeft!

Reacties of verdere vragen hierover kun je sturen naar ‘mzrdeevenaar@gmail.com’.

Alvast dank!

Ook voor andere vragen en suggesties kun je ons mailen of aanspreken!

Groeten van Martine en Elsemeike
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Wat is er de afgelopen maand weer allemaal gebeurd in de Leeshoek bij ons op school? 
Natuurlijk is Sinterklaas weer in het land. De school is feestelijk versierd en zoals u op de foto’s kunt zien, wordt er ook 
aandacht besteed aan voorleesboeken en leesboeken die te maken hebben met dit gezellige feest.

Ook in de klassen wordt er weer veel gedaan aan leesbevordering. Zo hebben de groepen 4 en 6 een bezoek gebracht 
aan de bibliotheek in Heemstede.
Groep 4 ging aan het werk met “De Boekenfabriek”. Zij leerden hoe het is om schrijver te zijn. Want hoe begin je dan met 
het bedenken van een verhaal? Veel schrijvers doen ideeën op uit hun eigen dagelijks leven, maar graven ook diep in hun 
eigen fantasie om zo tot de meest prachtige verhalen te komen.
Naast de inhoud, leerden de kinderen ook iets van de technische kant van het maken van een boek.
Een leerzaam bezoek!

De kinderen van groep 6 leerden in de bibliotheek hoe zij gericht een boek kunnen opzoeken. Want hoe maak je nu handig 
gebruik van de zoekmachine in de bieb? Welk woord typ je in, als je een boek zoekt over “het ontstaan van de aarde”? 
De kinderen leerden boeken te zoeken op trefwoorden. Ook leerden zij goed naar de rug van een boek te kijken en 
de informatie die hier op staat goed te interpreteren. Zo kunnen zij al best zelfstandig in de bieb op zoek naar hun 
lievelingsboek!

De groepen 7 en 8 werden vereerd met een schrijversbezoek! Schrijver en kunstenaar Thomas Nondh Jansen bezocht de 
groepen en ging met ze aan de slag.
Thomas is geadopteerd vanuit Thailand. Hij voelt zich nu wel Nederlander, maar houdt altijd een linkje met Thailand.
Deze beleving heeft hij vertaald in zijn fotografi sch boek: “De olifant die niet wist of hij verdwaald was!”
De kinderen hebben genoten van het bezoek.

FEEST

Sint op De Evenaar

Op woensdag 5 december is het zover, dan zal 
Sinterklaas met zijn Pieten onze school een bezoek 
brengen. Dit bezoek duurt van 8.30 tot 12.30 uur.
Sint zal met zijn Pieten door alle kinderen op het 
achterplein verwelkomd worden. Er gaan wat geruchten 
rond, dat Sint dit jaar een Party-Piet heeft meegenomen 
uit Spanje omdat onze school 30 jaar bestaat! 
We zijn benieuwd. 
Als Sint met zijn Pieten in de hal zijn toegezongen, 
mogen de kinderen van de groepen 1-2 a en b bij hem 
op bezoek in het kamertje naast de voordeur, wat 
omgetoverd is tot “De bezoekkamer van Sinterklaas”. 
Dit bezoekje is onderdeel van het spelletjescircuit, wat 
de kinderen uit deze groepen in de ochtend gaan doen. 
De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben hun eigen 
spelletjescircuit. Sint gaat ook nog langs bij de groepen 
3 en 4, maar de groepen 5 t/m 8 worden niet vergeten! 
Zij zijn in de ochtend bezig geweest met het uitpakken 
van de surprises. Bij de surprise wordt natuurlijk een 
gedicht geschreven. Ook Piet komt nog bij deze groepen 
langs. 

Het zal een hele feestelijke en vooral gezellige dag 
gaan worden!

Kerstfeest!
Beste ouders,

Op woensdag 19 december van 17.00 – 19.00 uur organiseert De Evenaar een geweldig Kerstfeest voor alle kinderen en 
hun (groot)ouders van de school!

Reserveer deze datum dus snel in je agenda! Meer informatie volgt snel, maar we verklappen wel alvast dat het een 
fantastische avond wordt met een inzamelingsactie voor een school in Banyaka (Gambia) met heerlijk eten dat gesponsord 
wordt door Landgoed Groenendaal!

Dus: save the date en hou de informatie op school en in de Digiduifjes de komende tijd in de gaten!

Veel groeten van de Feestcommissie

NIEUWS UIT DE LEESHOEK
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NIEUWS UIT GROEP 1/2B

De afgelopen weken zijn we bij de kleuters bezig 
geweest met het thema eten. De kinderen hebben 
onder andere zoet, zuur en zout geproefd en andere 
smaken met blinddoek geraden. Er is een restaurant in 
de klas die de kinderen “Joepie” hebben genoemd. We 
hebben zelf pannenkoeken gebakken in de klas, deze 
in het restaurant opgegeten en daarna zelf alles ook 
weer afgewassen.
Verder is er veel eten geknutseld en uiteraard ook met 
brooddeeg eten gemaakt. Met de tutoren uit groep 5 
hebben ze een menukaart gemaakt.
Met de tutoren hebben de kleuters kabouters 
gezocht op het kleuterplein. De kabouters hadden 
verschillende herfstspelletjes bedacht, zoals 
bijvoorbeeld een bladerenpuzzel maken, knikkeren 
met eikels en kastanjes en een warm winterholletje 
maken voor de egeltjes. 
De kleuters zijn erg blij met de nieuwe 
poppenkinderen in de huishoek. Er zit ook een 
jongenspop bij, superleuk.
De letter van de week was P , maar dat kun je wel 
zien aan de spullen die meegenomen zijn voor de 
letterkast. De volgende letter is de S van Spiekpietjes. 
Spiekpietjes SOS stoomboot is het nieuwe thema 
ontdekkend leren van de Kleuteruniversiteit bij de 
kleuters de komende 2 weken. De stoomboot van 
Sinterklaas is onderweg naar ons land en dan gaat 
de motor kapot. Tijdens de activiteiten helpen de 
kinderen met het oplossen van de verschillende 
problemen die zich op de stoomboot voordoen.

NIEUWS UIT GROEP 4

In groep 4 was in November alles plots anders. Afscheid nemen van meester Barry en toen ineens twee nieuwe 
juffen die plots voor de klas stonden! Plus natuurlijk nog Juf Kim die af en toe al meedraaide om straks in 
december de groep goed op te pakken. Groep 4 heeft dat prima opgepakt en er is weer heel wat geleerd de 
afgelopen maand. 

Met de snoepjes van Sint Maarten nog in de mond, werden de eerste Sinterklaasliedjes al weer geoefend, want die 
zou al weer bijna aankomen. En nu we dit zo schrijven is het al bijna zover! Sinterklaas is al in Nederland en hij komt 
zelfs bijna aan op school. We hebben al wat lekkers in onze schoen gehad en er is een kadootje afgeleverd door 
een hele domme Piet, want die weet echt niet dat de dertigste verjaardag van de Evenaar pas in mei wordt gevierd. 
Daar zitten we dan met versieringen die we niet kunnen gebruiken… hopelijk lost zich dat volgende week nog op 
tijdens het grote Sinterklaasfeest.

In de klas hebben we gerekend op het digibord met kadootjes, en geprobeerd met chocolaatjes. Maar toen er een 
slimmerd aangaf dat we de chocoladereep ook door konden breken, klopte de theorie niet meer en hebben we het 
maar bij kadootjes gelaten (die kun je niet zo snel door midden breken). Natuurlijk dansen we ook regelmatig even 
op al die flitsende liedjes die Piet Pablo en Piet Diego allemaal op YouTube hebben gezet, dus aan beweging geen 
gebrek.

December kondigt weer een grote verandering aan: Juf Kim start als juf en gelukkig zien de kinderen dat helemaal 
zitten. Juf Danielle blijft voorlopig de juf op de donderdag.
 Tsja en dan, als het Sintfeest volgende week voorbij is, komt de volgende happening er al weer aan: KERST. We 
verheugen ons er op, want uiteindelijk beleef je alles SAMEN met de groep en dan heb je aan deze groep 4 een 
hele leuke groep die goed meedoet, enthousiast reageert en vol energie zit!

Namens alle 3 de juffen, Juf Kim, Juf Liesbeth en Juf Danielle,
Hele fijne feestdagen!!!
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Bibliotheek bezoek

We zijn naar de bibliotheek gelopen. Daar kreeg je uitleg over waar je allemaal informatie kunt opzoeken. 
Je kan informatie zoeken in de catalogus van  de website van de bibliotheek, op internet en uit een boek. Toen kregen 
we een kaart met vragen. We konden uit drie letters voor het antwoord kiezen. De antwoorden moesten we op een ander 
blaadje schrijven. De zin die er toen stond was: TOT SNEL IN DE BIEB SPEURNEUS! Daarna mochten we met ons eigen 
pasje een boek uitkiezen.

Door Thijs en Richter

Judo

We gingen eerst de begroeting leren. Je moet op je 
knieën zitten met je handen op je bovenbenen en dan 
zeg je: “REI!”
En als Rex een oefening heeft uitgelegd zegt hij:”HAJI-
MEE” dat betekend beginnen. Als de oefening klaar is 
zegt hij: ”MATE”.De les begon eerst met een warming 
up, daarna gingen we leren afslaan. We gingen zitten 
op onze billen en lieten ons naar achteren vallen en net 
voordat je op de grond valt sla je met je handen op de 
grond. Daarna gingen we de pannenkoek doen. Dan gaat 
iemand op zijn buik liggen en de andere moet hem op 
zijn buik krijgen

Door Maxim en Floris

NIEUWS UIT GROEP 6NIEUWS UIT GROEP 6

Tutoren

De eerste keer gingen we een kennismakingsblad maken. Aan het begin waren de kinderen best nog wat verlegen 
maar uiteindelijk waren ze ons wel gewend.
De tweede keer gingen we een speurtocht doen. De kinderen moesten toen naar kabouters of paddenstoelen zoeken. 
Bij elke paddenstoel of kabouter lag een opdracht en die moest je uitvoeren met je tutorkind.
De derde keer mochten we in een pietenboekje 7 bladzijdes maken. Het was voor ons heel makkelijk maar voor de tutor 
kinderen was het best lastig. Wij mochten alleen maar helpen en zeker niks voorzeggen.Je moet wel aardig zijn voor de 
kinderen, maar als ze niet luisteren dan moet je wel een beetje streng zijn. Als je niet aardig bent dan gaan de tutor 
kinderen echt  niet luisteren en andere dingen doen die niet de bedoeling is zoals om zich heen kijken

Door Elke en Marit

Schimmels maken

De laatste keer dat we natuur deden maakten we schimmels. We moesten van thuis eten meenemen en in een plastic 
zakje doen. We moesten op school in een dagboek schimmels bijhouden. Wie de grootste schimmel had, had dan 
gewonnen. Daarna moesten we de schimmels weg gooien. Die van Gabriella stonk heel erg, maar de hele klas ook!

Alisa en Eline
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NIEUWS UIT GROEP 8

Vriendschap 

Tijdens de handvaardigheidlessen met juf Claire 
hebben we in het thema: vriendschap hele mooie 
kunstwerkjes gemaakt. De kinderen moesten in 
tweetallen samenwerken. Ze moesten hun handen 
in een positie houden, bijvoorbeeld een boks of 
samen een hartje vormen of een high-five en dan met 
behulp van gips een afdruk maken en deze later ook 
nog versieren. Eerst moest je je hand goed insmeren 
met vaseline, zodat het gips er weer makkelijk af zou 
gaan. Dan moest je het gipsverband nat maken en 
op de hand van de ander plakken net zolang totdat 
er een goede dikke laag op zat. Daarna was het 
wachten totdat het gips droog was, zodat je je hand er 
voorzichtig uit kon halen. Later hebben we de handen 
ook nog versierd.

bezoek aan het Coornhert Lyceum
WO

12

Thomas Nondh Jansen

Vrijdag 23 november is de schrijver/fotograaf Thomas 
Nondh Jansen bij ons in de klas op bezoek geweest. 
Hij kwam ons vertellen over zijn boek: De olifant die 
niet wist of hij verdwaald was. Voor dit prentenboek 
heeft hij de foto’s gemaakt. Hij heeft het boek 
voorgelezen en verteld over de foto’s die hij had 
gemaakt. Hij heeft ons verteld over de verschillende 
perspectieven van waaruit je een foto kunt maken. 
Zo is daar bijvoorbeeld het kikvorsperspectief, dat 
betekent dat je een foto van onderaf neemt. Ook heb 
je het vogelperspectief, dan maak je juist je foto van 
bovenaf. Aan het einde hebben we nog een aantal 
van zijn foto’s voor tijdschriften en kranten bekeken, 
en heeft hij verteld hoe deze tot stand gekomen zijn.

Goed bezig met taal

Met taal zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met woordbenoemen. Soms is dat ontleden van zinnen 
nog wel heel lastig en haal je de twee soorten: taal- en redekundig ontleden steeds weer door elkaar. Op dit 
moment kunnen de kinderen al een flink aantal verschillende woorden benoemen: lidwoorden, werkwoorden, 
bijvoeglijknaamwoorden, zelfstandignaamwoorden, telwoorden, voegwoorden, aanwijzend voornaamwoorden, 
persoonlijke voornaamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden en voorzetsels. Dan is het niet raar dat je er af en 
toe eens een paar door elkaar haalt. De komende weken zullen we hier nog veelvuldig mee aan de slag gaan.
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