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Maandsluiting groep 1-2 A

aanvang 11.45 uur

In de week van 11 t/m 14 februari zijn de rapportgesprekken waarin de leerkracht het eerste rapport van uw kind
met u bespreekt. De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport. Hierbij bespreekt de leerkracht de vorderingen
aan de hand van een observatielijst. Via digiDuif krijgt u op maandag 4 februari om 16.00 uur van de leerkracht
bericht waarna u zelf het rapportgesprek kunt inplannen. Het rapport gaat vrijdag 8 februari mee naar huis, zodat
u rustig het rapport kan doornemen. Tijdens het rapportgesprek kunt u vervolgens vragen stellen. We verzoeken u
hierbij dringend het rapport van uw kind mee te nemen naar het gesprek.
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6

Rapportgesprekken

Bibliotheekbezoek groep 5 “Geheimen in de bieb”

VR

8
MA

11

Rapport mee naar huis

Schaatsmiddag
Op donderdag 28 februari is het weer zover. Dan is er onze jaarlijkse Evenaar schaatsmiddag op de schaatsbaan in
Haarlem

Dansvoorstelling groepen 1-2 “Dit kleine monster is
niet bang”

Er mag geschaatst worden van 15.00-16.00 uur. Daarna bent u met uw kind(eren) welkom op school voor een
beker warme chocolademelk of een kop erwtensoep. Als herinnering is er voor elk kind een herinneringsvaantje.
Als ouder of begeleider bent u natuurlijk ook welkom om mee te schaatsen of om te komen kijken. Het vervoer
naar de schaatsbaan en terug dient u als ouder zelf te verzorgen. De kosten voor een toegangskaartje, een
herinneringsvaantje en een kop chocolademelk of erwtensoep bedragen € 4,50. Ouders die alleen kijken mogen
gratis naar binnen. Ouders die mee schaatsen betalen € 4,50.

MA-DO

11-14

Rapportgesprekken

Het huren van schaatsen kost € 5,00. U of uw kind mag zelf schaatsen huren en betalen in het winkeltje op de
schaatsbaan. Vooraf aan de schaatsmiddag kunt u bij de leerkracht een kaartje voor de huur invullen. Dit zorgt
voor een snelle afhandeling bij de schaatsverhuur. Uw kind krijgt op woensdag 13 februari een aanmeldstrookje
mee naar huis. Zou u het strookje ingevuld en het gepast bedrag voor deelname aan uw kind willen meegeven in
een envelop voorzien van naam en groep? U kunt tot uiterlijk maandag 25 februari het aanmeldstrookje op school
inleveren.
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Schoolfotograaf broers/zussen

MA-VR

18-22

U ontvangt de informatie over de schaatsmiddag ook via digiDuif.

Voorjaarsvakantie

MA

25

Studiedag 25 februari

Studiedag. Alle groepen vrij

DO

28

Schaatsmiddag IJsbaan Haarlem

15.00-16.00 uur

DO

28

Bezoek Onderwijsinspectie
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Maandsluiting groep 3

Aanvang 11.45 uur

Aansluitend aan de voorjaarsvakantie houden we
op maandag 25 februari onze volgende studiedag.
Tijdens de ochtend volgen we met het team
scholing voor het gebruik van het sociaal emotioneel
registratiesysteem Zien! Na een gedegen onderzoek
naar registratie systemen op het gebied van de
sociaal emotionele ontwikkeling hebben we gekozen
voor Zien! Dit systeem is gekoppeld aan ons
leerlingvolgsysteem Parnassys, zodat alle gegevens
binnen een omgeving worden opgeslagen.
Zien! Brengt niet alleen het sociaal- emotioneel
functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook
concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer
en verwijst naar materialen. Dit door observaties goed
te analyseren.
Het Zien! Systeem hanteert zeven dimensies,
waarvan twee dimensies informatie geven over
het welbevinden en de betrokkenheid van de
leerling. De overige vijf dimensies gaan in op de
ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal
emotioneel gebied. Ook kunnen leerlingen een
tweetal vragenlijsten invullen die dezelfde dimensies
bevragen. Voor meer informatie kunt naar:
https://www.parnassys.nl/producten/modules/zien.
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’s Middags gaan we met elkaar verder werken aan
het schoolplan 2019-2023. We gaan de visie van de
school vertalen naar toekomstige onderwijsdoelen
voor de komende vier jaar.
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Kerstevent

Themaonderzoek extra ondersteuning in het basisonderwijs

Wat een ontzettend leuk Kerstevent hebben we met elkaar gehad. In de aanloop naar het Event hadden Catoo
(groep 8)en Kee (groep 5) Heijmans in alle groepen verteld over de Banyakaschool in Gambia en juf Claire met
de kinderen mooie voorwerpen geknutseld. Ook de leerkrachten hebben in de groepen aandacht besteed
aan Gambia en de Banyakaschool. Op woensdagmiddag 19 december was het dan zover, ons Kerstevent. Het
weer werkte mee, zodat er ook sfeervol buiten gegeten kon worden. In de hal van de school waren optredens,
knutselactiviteiten en iets lekkers te eten. In de gymzaal was de verkoop van gemaakte spulletjes en een
springkussen. Wat was het gezellig! Hierbij wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze
geweldige avond. Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 2000 euro voor de aanschaf van zonnepanelen
ingezameld. Binnenkort zullen we met de school het bedrag op een symbolische wijze aan de Banyakaschool
overhandigen.

De Inspectie van het Onderwijs doet in het schooljaar 2018-2019 landelijk onderzoek naar extra ondersteuning in de
basisschool. De inspectie wil met dit themaonderzoek meer zicht krijgen op de leerlingen met extra ondersteuning
in het basisonderwijs, de aard van de ondersteuning en het resultaat hiervan. Het gaat hierbij om leerlingen;
Die onvoldoende hebben aan de basisondersteuning die de leerkracht kan bieden; Waarvan de school heeft
vastgesteld dat zij extra ondersteuning behoeven; Waarvoor de school een ontwikkelingsperspectief opstelt;
Waarbij met een arrangement wordt gewerkt en middelen voor passend onderwijs worden ingezet. Er wordt een
steekproef gehouden onder 200 basisscholen in Nederland. De Evenaar valt in deze steekproef.

Op donderdag 28 februari zal de onderwijsinspectie onze school de gehele dag bezoeken. De dag start met een
presentatie door mijzelf en Daphne, onze interne begeleidster over de organisatie van de extra ondersteuning
op De Evenaar. Aansluitend wordt er met ons een gesprek gehouden, vindt er een dossieranalyse plaats en een
gesprek met de leerkrachten. De dag eindigt met een gesprek met mij en Daphne waarin we een terugkoppeling
van de bevindingen krijgen. Er volgt geen schriftelijke rapportage naar aanleiding van dit bezoek.

Onderwijsassistente Yeliz
Ik ben Yeliz Sag Pala, 33 jaar, getrouwd en heb 2
kinderen van 3 en 6 jaar oud. Sinds januari ben ik
onderwijsassistente op De Evenaar. Ik heb hiervoor
op een kinderdagverblijf in Heemstede gewerkt. Een
aantal Evenaar ouders kennen mij hiervan. Ik was toe
aan een nieuwe uitdaging en ben heel blij met mijn
keuze om als onderwijsassistente te gaan werken.
Ik ondersteun de leerkracht in de klas of werk met
kinderen buiten de klas. Ik werk vooral in de groepen
1-4, maar ook in de andere groepen help ik kinderen
en de leerkrachten. Met veel ouders heb ik de
afgelopen weken al kennisgemaakt. Mijn werkdagen
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.
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Mediagebruik in de school

De Nationale Voorleesdagen

Leesbevordering

We leven in een informatie- en communicatiemaatschappij. ICT-toepassingen zijn erg belangrijk en de
ontwikkelingen op dit gebied gaan nog steeds erg snel. Kinderen accepteren die ontwikkelingen op een
vanzelfsprekende manier. Zij worden immers dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICTtoepassingen. Ook in het onderwijs is ICT en mediagebruik niet meer weg te denken.

Er is op (voor)leesgebied weer een hoop gebeurd
op onze school. Zo zijn de Nationale Voorleesdagen
begonnen. Die worden gehouden van woensdag 23
januari tot en met vrijdag 2 februari. De Nationale
Voorleesdagen vormen een voorloper van de
Kinderboekenweek en zijn eigenlijk vooral bestemd
voor peuters en kleuters. Dit is dan ook duidelijk
terug te zien, in de prentenboeken die extra onder de
aandacht gebracht worden, deze periode. Zo is “Een
huis voor Harry” het Prentenboek van het jaar 2019
geworden. Dit boek gaat over een binnen-kat, die
door een tikspel met een vlinder, zijn huis kwijtraakt.

Verder wordt er in groep 6 extra aandacht besteed
aan leesbevordering. Dit gebeurt in kleine groepjes,
afgestemd op niveau en interesse. Lydia Gooijer (de
moeder van Rosa Terburg uit groep 7), heeft hiervoor
speciaal een gezellige leeshoek ingericht in het rtlokaal. In groep 6 is eerst een enquête afgenomen,
om inzicht te krijgen in de interesses van de kinderen.
U leest binnenkort meer over de ervaringen van de
kinderen en de inhoud van het aanbod, maar dat het
een leuke en interessante aanvulling zal zijn op het
leesaanbod, staat buiten kijf!

Het is belangrijk om kinderen bewust te maken om verstandig met media om te gaan – ‘het veilige aspect’. Tevens
is er ook het ‘kundige’ aspect- hoe maak je er op een goede manier gebruik van. Het een gaat niet zonder het
andere. Het gaat zowel om het kritisch denken als om informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden.
Als school maken we gebruik van digiDuif als communicatiemiddel tussen de ouders en de school. We zijn hier
tevreden over en proberen er op te letten niet teveel berichten aan ouders te versturen. Ook klassenouders maken
van digiDuif gebruik. Het laatste jaar zijn er ook klassen appgroepen actief. Wegens de nieuwe privacywetgeving
is het niet toegestaan om van activiteiten foto’s en film te maken van uw kind samen met andermans kinderen. We
vragen u hier zorgvuldig mee om te gaan.
Naast dat we als school een taak hebben om kinderen mediabewust te maken, is het ook belangrijk dat u als ouder
uw kind hierbij ondersteunt en op het gebruik toeziet. Misschien zit uw kind met de smartphone in een groepsapp
van de klas of speelt uw kind games. Weet u welke berichten of foto’s er onderling worden verzonden? En komen
er geen dingen op te staan die er niet thuishoren? Het is belangrijk als ouder regelmatig mee te kijken met uw kind
en er samen over te praten.
Op onze website vindt u onder praktische zaken het kopje protocollen. Hier treft u het protocol sociale media en
internetgebruik van de school aan.

Schoolfotograaf
Geachte ouders,

Woensdag 13 februari a.s. komen wij op school om
de kinderen te fotograferen. ( broertjes en zusjes)
Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen is het
resultaat duidelijk het beste bij een gemiddelde
kleur van de bovenkleding. Frisse kleuren komen
het beste over. Zwart is vaak somber en fluor is
zeker niet verstandig. Bij regen is het belangrijk dat
uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school
aankomen.
Internet afhandeling:
De afhandeling van de foto's, zal via internet
plaats vinden. Er komen op vrijdag 8 februari twee
intekenlijsten te hangen:De broertjes en zusjes van
school gaan niet automatisch op de foto.
De school hangt een lijst op waar de kinderen
ingeschreven dienen te worden. Onder schooltijd
worden ze even uit de klas gehaald.
Tevens hangt er een intekenlijst voor de kinderen met
een kleintje van thuis ( of ander kind van buitenaf)
Deze lijst start om 8.30 om de 3 minuten. Graag de
lijst aansluitend zonder gaten in te vullen.

Met vriendelijke groet,
De fotografen
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NIEUWS UIT GROEP 1/2A

NIEUWS UIT GROEP 3

Sneeuw en ijs

Een stapje verder

Bruno wordt een superheld

De afgelopen weken was het thema “sneeuw en ijs”. Het beleven van de natuurverschijnselen sneeuw en ijs is het
uitgangspunt van dit thema. De kinderen kunnen leren wat sneeuw en ijs is, hoe bevriezen en smelten gaan, de
relatie met het seizoen, de zorg voor dieren. Ook zullen ze bezig zijn met zaken als jassen en wanten, uitglijden, het
koud hebben, de slee, het binnen lekker warm hebben enzovoorts. Ook is het interessant om te ontdekken dat op
de Noord- en Zuidpool altijd ijs en sneeuw aanwezig is en wie, wat en hoe leeft men daar.

Wat hebben we al veel gedaan na de Kerstvakantie!
De kinderen mogen na school al helemaal zelfstandig
naar buiten en hoeven niet meer samen in de rij. Ze
zijn zo weer een stap verder in de ontwikkeling van
hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

In de eerste week na de vakantie zijn we met de
groep naar een muzikale voorstelling geweest in
de Toneelschuur: “Bruno wordt een superheld”. Een
ontroerende, spannende en ook grappige voorstelling
over het jongetje Bruno, zijn vriend Arthur en vriendin
Louise. Bruno wordt gepest, maar bedenkt een
originele oplossing om de pesters een koekje van
eigen deeg te geven. Ook overlijdt zijn opa, waar hij
een goede band mee had. Hij praat nog wel met opa
en dit wordt op prachtige wijze vorm gegeven. De
volgende dag, had één van de kinderen het boek
meegenomen uit de bibliotheek, erg lek want nu
kon juf er nog een stukje uit voorlezen! De kinderen
hebben genoten en juf wil de ouders die mee gingen
om te rijden en begeleiden ontzettend bedanken!

Tijdens de Voorleesdagen kwamen de vader van Thijmen, de moeder van Seth, de moeder van Amélie, de oma
van Seth en de oma van Sofia langs om een prentenboek aan de klas voor te lezen. Het voorlezen was ineens heel
anders nu er een mama, papa of oma aan het voorlezen was.
In onze groep 2 verwelkomen wij, vanaf 15 januari, Thomas Boer. In de maand februari zullen Kiyana Shybani, Huub
Danner, Sourcha van der Meer zich bij groep 1 voegen. En in maart komt James Tobia hier ook nog bij. We gaan er
met z’n allen voor zorgen dat zij zich snel bij ons thuis zullen voelen.

Aan de slag!
Ook zijn we gestart met de Citotoetsen. Altijd weer
even een goed moment om te zien waar de kinderen
staan wat betreft hun niveau en ontwikkeling. De
toets is een momentopname en een indicatie.
Natuurlijk kijken we verder dan alleen de toets
resultaten, maar het geeft wel een beeld van het
verwerkingsniveau en beheersingsniveau van de
kinderen. De resultaten worden verwerkt in het
rapport en zullen tijdens de 10-minutengesprekken
bekeken en besproken worden.

Ook zijn we aan de slag gegaan met wat nieuwe
schoolvakken! Verkeer en natuuronderwijs staan vast
op het rooster. Leuk om te zien hoe de kinderen deze
nieuwe vakken zien als een uitdaging en uitbreiding
van hun dagelijks schoolwerk. Iets anders erbij is altijd
spannend!
Met de Kwink-lessen voor sociaal-emotionele
ontwikkeling, zijn we bezig geweest met “Grapjes
maken” en “lachen MET elkaar en niet OM elkaar”.
Het idee hierachter is, dat er niemand buitengesloten
mag worden. Ook het toegeven als er iets stuk
gemaakt wordt, of per ongeluk kapot gegaan is, werd
behandeld.
En dan worden ook nog de rapporten meegegeven,
altijd een spannend moment. De rapporten en de
uitslagen van de Citotoetsen worden met ouders
tijdens de 10-minutengesprekken besproken. Ook
wordt er besproken, wat de verdere aanpak voor de
kinderen zal zijn, de komende periode.
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NIEUWS UIT GROEP 3

NIEUWS UIT GROEP 5

Winterpret in groep 3

Een nieuw jaar!

Rekenen-wiskunde: Werken met cirkels, driehoeken
en bovenaanzicht.

Na een heerlijke en welverdiende Kerstvakantie
zijn we nu alweer bijna twee weken begonnen. De
maandag na de vakantie hebben alle kinderen een
vakantieverhaal geschreven, deze zijn te lezen op het
prikbord achter in de klas. Leuk om te lezen wat alle
kinderen in de vakantie hebben beleefd!

Ook zijn we bezig geweest met goede voornemens.
Wat zou je in dit nieuwe jaar anders of beter willen
doen? Wat wil je bereiken? Denk er eens over na hoe
je dit doel zou kunnen bereiken?
Over een aantal weken zullen we samen bekijken of
er al voornemens behaald zijn en op wat voor manier
de kinderen hier mee bezig zijn (geweest). Tot die tijd
zijn de goede voornemens te vinden op de deur in de
klas, het is leuk om te zien hoe verschillend elk kind
deze opdracht heeft benaderd.

Tijdens onze derde Orkales met meester Rino zijn wij
vooral bezig geweest met het voor jezelf opkomen.
Hoe doe je dat op een duidelijke manier en wat
doe je als iemand niet wil luisteren. Door middel
van verschillende spelvormen hebben wij hier mee
geoefend. Vraag uw kind maar is naar Chinees
boksen of de verschillende Superhelden, de kinderen
leren deze in steeds meer situaties toe te passen.

Verder hebben we in de eerste week na de vakantie
ook geoefend met de oefencito’s.
De Cito vraagstelling is vaak net iets anders dan de
vraagstelling in de methodetoetsen, dus het is fijn
voor de kinderen om daar weer een beetje vertrouwd
mee te raken. Inmiddels hebben we de eerste
officiële Cito’s gemaakt. Voor sommige kinderen best
spannend en intensief, maar iedereen heeft enorm
goed zijn best gedaan!
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NIEUWS UIT GROEP 5

NIEUWS UIT GROEP 7
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