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Bedankt!
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Theatervoorstelling “Bruno wordt een superheld”

Groep 3 Toneelschuur Haarlem

Maandsluiting, aanvang 11.45 uur

Groep 1/2 a

vrij
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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. 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 hebben versierd, hulp hebben geboden
tijdens het Kerstevent en Kerstontbijt en niet te vergeten het mooie kerstkoor, reuze bedankt allemaal. Speciaal wil ik de
feestcommissie een grote pluim geven. Wat een enthousiasme en inzet bij iedere grote activiteit, zoals de Evenaardag
en afgelopen week het Kerstevent. Super!!
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 2019.

Terugkeer juf Nynke
Na de kerstvakantie zal juf Nynke, na haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof haar remedial teaching
werkzaamheden weer oppakken. We willen hierbij juf Joan ontzettend bedanken voor het deskundig en enthousiast
invullen van de vervanging. Heel erg fijn dat de remedial teaching heel de tijd kon worden uitgevoerd.

CITO afname
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 11 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.
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. Haar
emailadres is dbon@basisschooldeevenaar.nl , werkdagen maandag en donderdag.

Informatiebulletin van De Evenaar
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informatie vanuit de directie
Oud papier
Voor de ingang van de gymzaal hebben we al jaren 2 papiercontainers staan. Wat u waarschijnlijk niet weet is dat we
met de opbrengst van het oud papier nieuwe kinderboeken aanschaffen. Door de bibliotheekouders worden deze
boeken geplastificeerd, waarna ze als nieuwe aanwinst een mooi plekje krijgen op de display in de hal. Vervolgens gaan
deze boeken de boekenkast in om heerlijk door de kinderen te worden gelezen.

Nieuws uit de leeshoek

Wat wordt er weer veel gedaan op leesgebied bij ons op De Evenaar! Op de display in de hal waren tijdens het
Sinterklaasfeest veel boeken te zien over de Goedheiligman. Leuk om te zien hoeveel kinderen er in de boeken keken.
Er is veel uit voorgelezen en ook dat stimuleert kinderen om zelf te gaan lezen en om dit ook te BLIJVEN doen.
Tijdens de Kerst, was de display bezet door het mooie en sfeervolle Kerstdorp van juf Marjanne. De kerstboeken waren
te vinden in een speciaal daarvoor geplaatst boekenkastje.
Na de Kerstvakantie staat er voor groep 6 ook wat spannends te gebeuren…. Juf Ilknur en Lydia Gooijer (de moeder van
Rosa uit groep 7, die onze schoolbibliotheek vakkundig beheert) hebben een opzet gemaakt, om in kleine groepjes
lees-bevorderende activiteiten te gaan uitvoeren. In de rt-ruimte is een sfeervolle leeshoek ingericht. Er zal een kleine
“Boekenkring” en een “Samen-lees-club” gehouden gaan worden. We houden u via de Belevenaar op de hoogte!
Na de Kerstvakantie, van 23 januari t/m 2 februari vinden ook de Nationale Voorleesdagen plaats! Dit is te vergelijken
met de Kinderboekenweek, maar richt zich vooral op peuters en kleuters. Op onze school besteden we hier zeker
aandacht aan, want met leesbevordering kun je niet vroeg genoeg beginnen! Tijdens de Nationale Voorleesdagen, staat
(het woord zegt het al) “voorlezen” en het plezier hieraan beleven, centraal.

GGDflits Resultaten kindermonitor
Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder

In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het onderzoek de
kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen in onze regio
is veel informatie gekomen.
Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en buiten spelen. Ook
is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen. Gemeenten, scholen en andere
organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Wil je meer
weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en achtergrondinformatie zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van
GGD Kennemerland. In februari 2019 verschijnen daar ook de resultaten van de afzonderlijke gemeenten.

Nieuws uit de leerlingenraad

Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind?
De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD Kennemerland via 0237891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl.

We zijn weer gestart met de leerlingenraad. Er zijn twee nieuwe leden uit groep 6 bijgekomen: Welkom Duco en Aïny!
We zullen één keer per maand bij elkaar komen om te vergaderen. Ook zullen de kinderen een rol spelen tijdens het
jubileumfeest in mei. Zij stellen zich graag even aan jullie voor:
Hoi, Ik ben Dylan uit groep 8 en vertel wat ver mezelf. Mijn hobby’s zijn scouting, gamen, spelen en lezen (in ducks). Mijn
doel in de leerlingenraad is het tevreden stellen van leerlingen en leerkrachten. En ik vind het erg leuk om te helpen in
de leerlingenraad.
Hoi, Ik ben Reza uit de leerlingenraad en zit in groep 8. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten en we doen
superleuke dingen en vind het leuk om iets voor de school te doen. Mijn hobby’s zijn hockey en schaatsen.
Hoi, Ik ben Thije. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 7. Mijn hobby’s zijn tennis en hockey. Ik zit in de leerlingenraad, omdat
ik wil helpen de school nog leuker te maken. En omdat ik wil helpen de school leuk te maken voor kinderen die dat niet
vinden.
Ik ben Floortje en ik ben 10 jaar. Volgende maand word ik 11. Mijn hobby’s zijn ballet, tennis en piano spelen. Ik zit in
groep 7. Zelf wil ik met de leerlingenraad ervoor zorgen dat de school beter en leuker wordt. En dat we zorgen dat er
leuke uitjes zijn voor iedereen! De kinderen van de school mogen ook meedenken en de leerlingenraad maakt dan de
beslissing. Dus hopelijk wordt het een leuk jaar!
Ik ben Duco Wiggers. Ik ben 9 jaar en mijn hobby is rugby. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik de school beter wil
maken.
Mijn naam is Aïny Jung en ik ben 9 jaar. Mijn hobby is ballet. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik goed kan luisteren naar
een ander, ik ben serieus en soms heb ik wel wat ideeën.
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Nieuws uit groep 1/2a

Nieuws uit groep 1/2B
We zijn erg blij met de nieuwe kast met de prachtige nieuwe splintervrije blokken in de bouwhoek. Enkele
kleuterbouwvakkers gingen meteen aan de slag met het bakje met nieuwe bouwvoorbeelden, een ware inspiratie voor
onze architecten in spe.
De letter van de week is de w van want, wol en winter en nog meer wat de kinderen meegenomen hebben voor de
letterkast. Bij de letter p hadden we poep in de letterkast, en nu een wc met echte geluiden. Geweldig wat de kinderen
elke keer weer weten te bedenken om mee te nemen!
Met de tutoren hebben de kinderen sfeervolle kersthangers gemaakt van ijsstokjes. (zie foto) Ze zijn werkelijk prachtig
geworden en zullen waarschijnlijk als warme broodjes de deur uitvliegen op het kerstevent. Wees er dus op tijd bij om
de creatie van uw kind aan te schaffen. De opbrengst gaat naar de Banyaka lower basic school in Gambia.
We wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

De kinderen van groep ½ a hebben gediscussieerd over wat wensen zijn, waarom we wensen versturen met Kerst en
Nieuwjaar en zelf nagedacht over; “wat willen we aan onze ouders wensen voor 2019 !…………………………………….

Lieve papa’s en mama’s wij wensen voor 2019….
Dat jullie niet ziek worden!
Voor alle papa’s en mama’s een gelukkig werkjaar !
Een blij en vrolijk Nieuwjaar!
Lekker lang uitslapen!
Dat jullie niet boos worden!
Voor alle papa’s en mama’s een fijne verjaardag!
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Nieuws uit groep 4

Nieuws uit groep 3

Ik ben juf Kim en ben in december gestart als juf van groep 4.
Hiervoor heb ik bijna 10 jaar in de kinderopvang gewerkt en
daarnaast de studie Pedagogische Wetenschappen gedaan
aan Universiteit Leiden. Vanaf februari ga ik aan de PABO het
zijinstroom traject volgen en zal dan in twee jaar tijd opgeleid
worden tot leerkracht.
Ik woon samen met mijn man en twee katten in Heemstede
en ik hou er van om in mijn vrije tijd te lezen, films/series te
kijken, haken en sporten en ik ben lid van het bestuur van
Scouting Bim-Bakenessergroep in Haarlem.
Ik heb het nu al ontzettend naar mijn zin op basisschool de
Evenaar en ik ben dankbaar voor de manier waarop ik door
alle kinderen, collega’s en ouders welkom geheten ben.

Wat een feestelijke maanden hebben we gehad op school. Ook groep 3 is druk bezig geweest met Sint Maarten,
Sinterklaas en Kerst. Een gezellige en sfeervolle tijd.
Af en toe keken we naar het Sinterklaasjournaal. Wat deden die Pieten het goed met hun Pietenplaatjes en het
leesplankje. Bijna net zo goed als de kinderen van groep 3! Die hebben weer een hoop nieuwe woordjes en letters
geleerd.
Om de leestechniek in de vakantie een beetje te blijven onderhouden, krijgen de kinderen van school een boekje
mee en een leesblad. Als ze het leuk vinden, mogen ze het boekje lezen en op het blad invullen WAAR en HOE ze dat
hebben gedaan. Willen ze nog andere boekjes, strips of tijdschriften lezen….alleen maar goed om de techniek en zeer
zeker ook het plezier erin te houden!
ook met rekenen maken we sprongen vooruit. de plus- en minsommen komen uitgebreid aan bod. ook ruimtelijk
inzicht, klokkijken en tellen met sprongen wordt aangeboden.
we tutoren al een hele poos samen met groep 7. ook tijdens de Kerst-periode hebben we met de grote
kinderen gewerkt uit een Kerst-werkboekje. leuk en leerzaam tegelijk! met muziek heeft meester Gunnar zijn
muziekinstrumenten meegenomen en was er (net) echt hoefgetrappel te horen van de paardenslee. en de belletjes van
de slee van de Kerstman kwamen ook aan bod.
met juf claire is er geknutseld voor het goede doel, de school in Gambia. de gemaakte spulletjes werden verkocht op de
Kerstmarkt, hoe leuk is dat!?
allemaal lekker uitrusten in de vakantie hoor. Geniet van gezellige feestdagen en in 2019 weer gezond en wel op
school!! Tot dan!
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Wat was het gezellig afgelopen weken in de klas. December
begon goed met het bezoek van Sinterklaas aan de school.
De kinderen konden spelletjes doen, knutselen, speculaaspop
versieren en vooral ook heel veel pepernoten snoepen. Toen
Sinterklaas de klas bezocht hebben er kinderen voor hem
gedanst en gezongen en we hebben samen met de pieten ook
nog gedanst op “de pieten sinterklaasmove”. Nadat Sinterklaas
het land weer verlaten had zijn we begonnen met de klas in
kerstsfeer te maken. We hebben kerstbomen van stroken
papier gemaakt en met zijn allen ook een heleboel kerstballen
gekleurd als versiering op het raam. De klas wordt zo steeds
gezelliger en we kijken allemaal uit naar de feestdagen en het
nieuwe jaar!
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Nieuws uit groep 7

Nieuws uit groep 5
Op het moment dat we dit schrijven zitten we midden in de drukke
decembermaand. Met een mooi Sinterklaasfeest achter de rug en een
gezellig Kerstfeest voor de deur is het een feestelijke boel op school!
Wij hebben voor het eerst surprises en gedichten gemaakt voor het
Sinterklaasfeest in groep 5, er zaten hele mooie creaties tussen en iedereen
had enorm zijn best gedaan! Almina en Dominique hebben hier wat over
geschreven:

Voor de eerste keer gingen we surprises maken. Het was spannend en ook
heel erg leuk. We gingen raden wie je had, sommige kinderen wisten het al,
maar de meeste kinderen nog niet.
Ook zijn wij deze maand met de Orkatrainig gestart. Deze groepstraining
wordt al een aantal jaar preventief in groep 5 ingezet. De kinderen
ontdekken in de leeftijdsfase van groep 5 wie ze zijn en hoe ze zich tot
de andere kinderen in de klas verhouden. In deze groep zien we dan ook
altijd veranderingen in de sociale en emotionele ontwikkeling. Passend
binnen deze ontwikkeling kunnen kinderen op deze leeftijd ook meer gaan
reflecteren op hun gedrag. Op dit moment hebben wij twee trainingen
gehad en Sem en Wieger hebben hier een stukje over geschreven:

We moesten in groepjes werken, hebben spelletjes gedaan en een foto
gemaakt. We hebben ook met onszelf een letter gemaakt, dat was best
wel moeilijk. We hebben de letter N gemaakt en de L. We hebben nu twee
lessen gehad. Na de eerste les vonden we het meteen al leuk. Einde, klaar!
Met juf Claire zijn we bezig geweest met bordjes en kommetjes van papiermaché te maken, deze zullen op het Kerstevent verkocht worden en de
opbrengsten hiervan gaan naar de Banyaka Lower Basic School in Gambia.
IJsbrand en Sofie hebben hier over geschreven:

Schrijversbezoek
Er kwam bij ons een schrijver in de klas, die ging vertellen over het boekje dat hij heeft gemaakt: ‘De olifant die niet
wist of hij verdwaald was’. Dit is geschreven door Thomas Jansen. De schrijver vertelde dat hij eigenlijk fotograaf was.
Mensen in zijn buurt hadden een stenen olifantje en Thomas had een kruiwagen waar de olifant in kon. Zo ging hij stad
en land af voor de mooiste foto’s en daar hebben ze vervolgens tekst bij gezet. Het is een mooi kinderboekje geworden.
Thomas had ook nog een aantal foto’s uit zijn eigen collectie gezien Het was in ieder geval een leuk bezoekje!
Geschreven door Linde (Tekening bij het verhaal gemaakt door Leonard)

Sinterklaas in groep 7
Op 5 december kwam Sint op school en het was heel gezellig. Eerst gingen
we voor Sint zingen. Daarna gingen de groepen 1 t/m 4 spelletjes doen en
de groepen 5 t/m 8 gingen surprises uitpakken. Sinterklaas kwam bij alle
klassen nog even langs. Er waren drie pieten en ze gaven ons veel pepernoten.
Party-piet had een cadeautje verstopt in de klas voor het Evenaarfeest. Alle
klassen hadden iets gekregen voor het Evenaarfeest. Wij hadden een kerstbril
gekregen. Andere klassen hadden ook feestspullen gekregen.
Geschreven door Rosa en Talha (Tekening bij het verhaal gemaakt door Marijne)

Tekening prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar door Loeke en Philine

We hebben met juf Claire papier-maché kommetjes en borden gemaakt.
Dit was best lastig, omdat we ze de volgende les gingen schilderen. Het
was wel leuk. We moesten in patroontjes schilderen. We hebben de
bakjes gemaakt voor Banyake. We gaan ze verkopen om voor die school
zonnepanelen te kopen zodat ze stroom krijgen.
Tot slot wensen wij alle kinderen en ouders een hele fijne Kerstvakantie en
een gezond en mooi 2019!
Juf Miranda en Juf Hanne
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Nieuws uit groep 8

Nieuws uit groep 8

coornhert lyceum

Creatief met kerst

in groep 8 is een spannende tijd aangebroken. in de komende maanden zullen zij moeten beslissen naar welke school
ze gaan nadat ze aan het einde van het jaar de evenaar zullen verlaten. in het kader hiervan hebben we woensdag 12
december met de hele klas een bezoek gebracht aan het coornhert lyceum. met de hele klas vertrokken we om 8.30
uur richting het coornhert lyceum. daar werden we ontvangen en onze jassen mochten we op de kapstok hangen.
daarna kregen we een praatje in de kantine van de school. daar werd verteld welke soorten onderwijs je op deze school
allemaal kunt volgen. na dit inleidende praatje werd de klas in twee groepen verdeeld. de ene helft van de klas kreeg
eerst een les aardrijkskunde en de andere helft van de klas eerst een les mediawijsheid. Tijdens de les aardrijkskunde
hebben we een quiz gedaan. Tijdens de les mediawijsheid hebben we kennisgemaakt met het programmeren. na
ongeveer een half uurtje moesten we van les wisselen. na deze twee lessen was het tijd voor een korte pauze in de
kantine. daar stond iets lekkers te drinken en een koekje voor ons klaar. Tot slot hadden we met de hele klas nog een
les drama, in een speciaal dramalokaal. dit lokaal had coulissen en ook echte theaterlampen. daar deden we een soort
van improvisatiespel. we moesten een verhaal bedenken en dan verschillende foto’s uit het verhaal moesten we dan
uitbeelden. na deze les was het helaas al weer tijd om terug naar school te fietsen. Het was een leuke ochtend.

Kerst is altijd een hele gezellige tijd van het jaar. In de klas hebben we een aantal leuke dingen gemaakt. Zo hebben we
met de hele klas met wasco een rendier getekend. Verder hebben we van onze eigen namen een kerstboom gemaakt.
We zijn nog bezig met het maken van een glas in lood raam.
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Kleuren

Kleuren
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Basisschool De Evenaar - van der Waalslaan 33 - 2105 TC Heemstede
tel: 023-5472737 - email: info@basisschooldeevenaar.nl
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