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AGENDA - JUNI 2019
VR

07

Maandsluiting groep 1-2 B

aanvang 11.45 uur

WO

11
VR

14

Studiedag

Alle groepen

Overleg verkeersouders basisscholen Heemstede

VR

26-28

Schoolkamp

Groep 8

APRIL

26

Algemene ouderavond

Aanvang 20.00 uur

WO

28

Rapport mee naar huis

JULI

01-09

Convenant Pabo InHolland
Al een aantal jaren hebben we bijna geen aanbod van stagiaires van de Pabo’s uit de regio. Na nader onderzoek kwam ik
erachter dat de Pabo’s convenanten hebben gesloten met grote schoolbesturen in onze omgeving. Hierdoor waren we
als een-pitterschool niet aantrekkelijk. Nu werken we op directeur en interne begeleiders niveau samen met 7 andere
een-pitter basisscholen in de omgeving. Gezamenlijk hebben we als een-pitternetwerk gesprekken gevoerd met de
Pabo inHolland in Haarlem. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking voor de komende jaren. Op dit moment zijn we
het convenant aan het opstellen en dit convenant zal nog voor de zomervakantie door de deelnemende basisscholen
en InHolland worden ondertekend. In het nieuwe schooljaar zijn we als een-pitter netwerk verzekerd van een aantal
stagiaires in de school. We zijn hier blij mee. Studenten leren het vak op de basisschool en de leerkrachten leren van de
input van de studenten. Daarnaast zorgen studenten ook voor ‘extra handen” in de klas. Zo kunnen kinderen nog beter
begeleid worden.
Tevens nemen we als De Evenaar deel aan een subsidieaanvraag voor de regionale aanpak lerarentekort vanuit OCW.
De subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten helpt om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio.
Deze subsidieregeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het primair
onderwijs in 2019 gezamenlijk aan te pakken.

Rapportgesprekken

JULI

5

Op dinsdag 11 juni is alweer onze laatste studiedag van het jaar. In de ochtend volgen we met het hele team en
ondersteunend personeel een training “werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld”. Deze
meldcode wordt door onze school gehanteerd en is te vinden op onze website. De meldcode is een stappenplan
waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. In 2019 zijn er in de meldcode veranderingen
ingevoerd. Tijdens de training richten we de aandacht hierop.
Tijdens dit schooljaar hebben we in werkgroepen ons georiënteerd op nieuwe methoden voor de vakken begrijpend
lezen en verkeer. Beiden zijn verouderd en zijn aan vervanging toe. We hebben met elkaar vooraf bepaald wat we
in een methode zoeken wat aansluit bij onze populatie en werkwijze. Vervolgens hebben we een aantal methoden
geselecteerd en zichtzendingen aangevraagd. Op de studiedag zullen we met elkaar een keuze maken, zodat we in het
nieuwe schooljaar gelijk met de nieuwe methoden kunnen starten.

Evenaar Sportdag op velden VEW
bij zwembad Groenendaal

DO

19

Studiedag 11 juni

Evenaardag

Aanvang 16.00 uur

Informatie CITO afname
In de maanden januari en juni is voor de groepen 2-8 de afname van de halfjaarlijkse CITO, respectievelijk de M-CITO
(midden) en E- CITO( eind). Voor groep 2 wordt de CITO rekenen en taal voor kleuters in januari afgenomen. Indien
de score bij een kleuter op deze midden toets V/IV is wordt de toets nogmaals afgenomen in juni. Hierbij wordt dan
een passende normering gebruikt om de score vast te stellen. Voor de overige groepen betreft het de toetsen Lezen,
Spelling , Rekenen en Begrijpend lezen. Groep 7 maakt in juni ook de toetsen Engels en Studievaardigheden. Voor groep
8 zijn er geen toetsen in juni. Zij hebben in april de verplichte Eindtoets groep 8 gemaakt.
We starten met de afname van de CITO op woensdag 5 juni. De leerkrachten delen zelf de afname van de
verschillende toetsen in. Meestal is dit aan het begin van de dag. Mocht u in de maand juni met uw kind bijvoorbeeld
naar een bepaalde afspraak moeten, overleg dan even met de leerkracht van uw kind of dit mogelijk is. Tijdens de
facultatieve rapportgesprekken die in de week van 1 t/m 9 juli plaatsvinden worden de resultaten van de CITO van
uw kind besproken. U kunt zelf een rapportgesprek bij de leerkracht aanvragen of de leerkracht nodigt u uit voor een
rapportgesprek.
Binnen de school hanteren we diverse manieren van compensatie bij de afname van de CITO toetsen. We 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 begeleider. Zij is op maandag en donderdag aanwezig.

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

2

3

NIEUWS UIT GROEP 1/2A

NIEUWS UIT GROEP 3

Wat een geweldig feest!!!
Dat de Evenaar haar 30 jarig bestaan heeft gevierd dat
zullen we niet gauw vergeten. In de klas zijn we met het
thema feest aan de slag gegaan. In de wisselhoek is
een disco gebouwd
Met een DJ draaitafel , muziek en een discobal. Er zijn
slingers gemaakt en die hebben we gemeten en op
volgorde gelegd van lang naar kort.
Bij de langste slinger konden de kinderen schatten tot
hoever hij zou komen als hij languit op de grond wordt
gelegd. Na dat de slinger nader bekeken was kregen de
kinderen de kans hun schatting bij te stellen. Uiteindelijk
zat Lise er het dichtste bij.
In de rekenhoek stond een bak met confetti met daar
in de cijfers 1 t/m 20. Je kon de cijfers 1 voor 1 uit de
bak confetti graaien en ze op de goede plek in de telrij
leggen.

Leuk dat u dit stuk even leest, want dan bent u weer helemaal op de hoogte van onze belevenissen in groep 3.
Want wat hebben we weer veel gedaan! De feestweek vanwege het 30-jarig bestaan van de school, was in 1 woord
fantastisch. Het schoolreisje naar Drievliet, samen film kijken met groep 4, de zeskamp en de workshops. En wat te
denken van de leuke creaties die we gemaakt hebben met juf Claire. De trollen en Pokémons, helemaal jaren 80!!
Met de muzieklessen van meester Gunnar zongen we het Smurfenlied en met juf hebben we ook nog een testbeeld
ingekleurd. Tijdens het tutoren met groep 7, maakten we een feesttaart. Dat werd niet zomaar gedaan, maar aan de
hand van een opdrachtenblad en een dobbelsteen. Werd er 1 gegooid, dan mochten er 2 kaarsjes op de taart getekend
worden, en zo had elke aantal ogen op de dobbelsteen een opdracht.

Ook konden er “gebakjes” gemaakt worden. Ieder
“gebakje had een cijfer. Dit cijfer gaf het aantal stukjes
aan waaruit het gebakje moest bestaan. De stukjes die
erin gelegd konden worden hadden de vorm van een
half rondje, een kwart rondje, en een achtste rondje. We
hebben met zijn allen uitgerekend hoe oud de papa’s en
mama’s waren 30 jaar geleden.

En wat fijn dat er zoveel ouders geholpen hebben om de feestweek tot een fantastische evenement te maken voor juf
en de kinderen. Wat vonden de kinderen nou eigenlijk het leukst??? Hier volgt een overzicht!

De “ letter van de week” waren de F van feest en de J
van jubileum. In de zandtafel zijn hele mooie en lekkere
taarten gebakken en in de lees en schrijfhoek zijn
uitnodigingen geschreven voor het disco feestje in de
klas. Met dit disco feestje hebben we woensdag 29 mei
het thema feest afgesloten.

Alle kinderen vonden Drievliet ontzettend leuk, ze hebben genoten van de busreis, de spannende attracties en het ijsje.
Het friet eten was ook favoriet, naast het onderdeel “pimp je T-shirt”. Ook de zeskamp met de stormbaan scoorde hoog!
Wel jammer vonden ze het dat de juffen hadden verloren van de papa’s en mama’s.
De kinderen hebben een eerste werkstukje gemaakt. Leuk om te zien hoe serieus dit werd aangepakt. Er mocht worden
samengewerkt, maar er waren ook kinderen die ervoor kozen om zelfstandig te werken. Kinderen maakten werkstukjes
over de hond, vogels, auto’s en motoren en kleding. Er werden verhaaltjes bij geschreven, artikelen geprijsd en nog veel
meer.

Gedurende ons volgende thema volgen we het boek
“Haas en Mol zoeken een uitweg” van Hans de Beer.
Haas steekt de snelweg over en kan niet meer terug.
Hoe kan Haas weer thuis komen? Hoe kun je een
stevige tunnel maken? Hoeveel zand hebben we uit de
tunnel gehaald? Ontdek de wereld onder de grond en
help Haas en Mol! Dit project stimuleert de creativiteit
en het probleemoplossend vermogen van kinderen.
Een project vol ontwerpen, onderzoeken en ontdekken,
wetenschap en technologie.

Verder hebben we bezoek gehad van illustratrice Gertie Jacquet, bekend van haar boeken over “Haas” en “Het
snoepprinsesje”. Zij had een tas vol zelfgemaakte stempels meegenomen en grote rollen wit tekenpapier. De kinderen
mochten met de stempels van Gertie een grote stad stempelen.
Ander leuk (voor)leesnieuws: vanaf woensdag 29 mei zal groep 3 wekelijks worden voorgelezen door voorlees-opa
Bakker! Meneer Hans Bakker woont in Heemstede en zal zich in de volgende Belevenaar uitgebreider voorstellen.
En dan gaan we alweer op weg naar de laatste fase van dit schooljaar…. De Cito-periode komt er weer aan en de
kinderen mogen laten zien hoe zij de aangeboden stof kunnen toepassen in de Citotoetsen rekenen, lezen, spelling en
begrijpend lezen. In het laatste rapport vindt u een overzicht van de behaalde resultaten.
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Drievliet door Sem en IJsbrand
Drievliet was heel leuk. Van de attracties vonden
we de achtbanen het leukst. Vooral de formulex.
Die ging 70 km per uur!

Wat een geweldig feestweek hebben wij gehad. Maandag een te gek schoolreisje naar Drievliet, op dinsdagochtend in
de klas de werkstukken afgemaakt en ’s middags de film Mijn vader woont in Rio in De Luifel gekeken. Woensdag zijn
wij met zijn allen gestart met het toneelstuk “Jubilevenaar” en dat was echt heel leuk en grappig. Het was woensdag
natuurlijk ook de verjaardag van de leerkrachten, daarom hebben we in de klas lekkere cakejes versierd en spelletjes
gedaan. Ook zijn de juffen op deze dag verwend met een mooie groep 5 tas met wat lekkers erin, heel leuk!
Donderdag was een gezellige, drukke dag met de workshops, patatjes eten en de vossenjacht. Op vrijdag hebben wij
de week afgesloten met een spectaculaire zeskamp! De week voorafgaand aan de feestweek hebben wij nog hard
gewerkt aan verschillende opdrachten binnen het thema jaren 80/90. Wij hebben een werkstuk, kijkdoos en een
kledingontwerp gemaakt. Ook hebben we gerekend met Flippo’s. In de klas en op de foto’s zijn de werkjes van de
kinderen te bewonderen.
Een aantal kinderen hebben een stukje over de activiteiten in de feestweek geschreven.

Schoolreisje Drievliet door Do en Almina
We gingen maandag 20 mei 2019 met de bus naar
Drievliet. Het was heel gezellig in Drievliet en het is echt
het leukste schoolreisje ooit. Het ging ook perfect en er
is gelukkig niks fout gegaan.

Klassenwerk door Elisa en Martijn
Op donderdag hebben we klassenwerk gedaan. De
activiteiten waren Fluor verven, peanutbal, simultaan
schaken, schoollied zingen, graffiti workshop, dansen
en pimp je t-shirt. En na ronde twee gingen we frietjes
eten. Dat deden we voor de eerste keer op school en
dat was best leuk.

Drievliet door Maxim en Klaas
Het was heel leuk in Drievliet. We zijn in alle achtbanen
geweest. Wij vonden de Formulex het leukst. Aan het
begin ging hij heel snel en hij ging ook over de kop.
Maar de andere achtbanen waren ook heel leuk. Aan
het einde kregen we een ijsje, het was een raketje. Dat
raketje was heel, heel, heel , heel lekker. En nogmaals
het was heel leuk!

Zeskamp door Finn en Vic
De Zeskamp was heel leuk. Er waren tien onderdelen.
Bijvoorbeeld de eierrace, de helmrace, de survivalbaan,
van groot naar klein, touwtrekken, funslang, hinkelbaan,
lampen tikgat, schietmuur en muurzitten. Je kon
zevenendertig punten halen met je team. Je kom met
13 of minder in een team zitten en er waren 20 teams.
Wij vonden de survivalbaan het leukst. Je kreeg voor
je team een brief waarin stond naar welk onderdeel
je steeds moest en daar werden ook de punten op
geschreven. Als je alles gedaan hebt moest je het
inleveren. Het was super leuk!!!!!!

Drievliet door Sofie en Kee
We gingen met de hele school naar Drievliet. Groep
5, 6, 7 en 8 mochten zonder begeleiding. Er was een
draaikolk en daar draaide je helemaal rond. Er waren
ook twee achtbanen die over de kop gingen en het was
superleuk!

Iedereen heeft ontzettend genoten en het was maandag dan ook wel even wennen om weer “normaal” aan het werk
te gaan. Maar met de Cito’s en de rapporten in het vooruitzicht moet er de komende weken nog heel hard gewerkt
gaan worden. Wij kijken met elkaar terug op een geweldige week en willen ook alle ouders bedanken die daarbij
geholpen hebben.
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Donderdag: workshops, friet eten en
vossenjacht
Op donderdag gingen we ’s ochtends hadden we
workshops je had verschillende onderdelen: Peanutbal,
dansen, simultaan schaken, graffiti, zingen en t- shirts
pimpen. Dat duurde bijna de hele ochtend. Je werd
ingedeeld bij een onderdeel dus je mocht niet zelf
kiezen. Ik had Peanutball en Dansen. Toen we klaar
waren moesten we even wachten, want we gingen friet
eten! Het lag buiten op een lange tafel. Toen het op was
gingen we nog buitenspelen. Na de pauze hadden we
Vossenjacht, we gingen onze tutorkinderen ophalen. We
hadden ook een tutorkind uit groep 4. We gingen toen
beginnen met de Vossenjacht. We moesten 10 vossen
zoeken ik had al snel een vos gezien. Je kreeg een
puzzelstukje en daar zou iets uit komen. Om 5 voor half
3 moesten we weer terug zijn in de klas. Als je daarvoor
al klaar was dan moest je al naar de klas komen om de
puzzel te maken. Toen het half 3 was gingen we alweer
naar huis. Het was een suuuuuupeeeerrrrrrrr leuke dag!

Maandag: Drievliet
Maandag gingen we met een schoolreisje naar Drievliet. Toen we op school kwamen kregen we een groen bandje om
onze pols waar het telefoonnummer van juf Vibeke op stond. Daarna liepen we naar de bus. In de bus was het heel leuk
iedereen was gezellig aan het kletsen. Toen we aan kwamen gingen we tienuren. Daarna ging de deur open en konden
we naar binnen, we hadden een verzamelplek waar alle tassen lagen. En iedereen ging in groepjes door het park om
kwart over twee moesten we terug naar de verzamelplek. In het park kon je lekker in de dingen die jij leuk vond en
omdat je zelf groepjes mocht maken kon je kiezen of je in een groepje wilde die veel enge dingen deed of een groepje
die niet in enge achtbanen wilden zo hoefde je geen rekening te houden met kinderen die ergens niet in wilden. Op de
terugweg in de bus was iedereen net zo als op de heen weg gezellig aan het kletsen. Ik heb het heeeeeeeeeeeeeel erg
naar mijn zin gehad.
Geschreven door: Loeke groep 7

Geschreven door: Philine

Dinsdag: Muurkrant
Dinsdag gingen we samen met groep 8 muurkranten
maken over mensen of dingen die iets deden in de
jaren 80. Ik had het over Nelson Mandela en dat was
superleuk. Iedereen had een eigen onderwerp .Er was
bijvoorbeeld groepje die het over het EK had , maar ook
een groepje die het over de Berlijnse muur had.
Film kijken
Later de dag gingen we in de Luifel een film kijken en
die film heette mijn vader in Rio. Het was een lange
film en was superleuk. De film ging over een meisje
die graag naar haar vader wou . Haar moeder had
gezegd dat hij in Rio woonde maar eigenlijk zat hij in
de gevangenis. Dat wou de moeder van dat meisje
uitleggen maar het was te laat en ze stapte in het
vliegtuig naar Rio en de moeder van dat meisje kon haar
nog net uit het vliegtuig halen. De dag was superleuk

Vrijdag: zeskamp
Heel veel kinderen wisten niet wat een zeskamp was(ik ook niet). Daar zijn die kinderen vrijdag achter gekomen. Een
paar dagen voor de zeskamp werden de teams bekend gemaakt. Alle groepen zaten gehusseld. Samen met je team
moest je een naam en een yell verzinnen. Ook kreeg je team een nummer door de leerkrachten.
Vrijdag kwam iemand van Wij Heemstede ons uitleggen wat de bedoeling was. Er waren 10 onderdelen, bij elk
onderdeel stond iemand die je uitlegde hoe het spel werkt. Bij de onderdelen was het 1 team tegen een ander team. Het
winnende team kreeg 3 punten en het andere team 1.
Toen iedereen klaar was met het laatste onderdeel kwam die begeleider van Wij Heemstede langs, als je dan niet met
je hele team op de grond zat kreeg je strafpunten. Terwijl de punten werden geteld moest iedereen in zijn eigen klas
even iets voor zichzelf doen. Toen de punten waren geteld mocht iedereen weer naar buiten komen.

Geschreven door Tomas

De punten werden niet gelijk bekend gemaakt, eerst was er nog een spetterende finale tussen de ouders en de
leerkrachten! Degene die bij die spetterende finale won mocht een willekeurig team 15 bonuspunten geven. Het was
een spetterende finale en uiteindelijk wonnen de ouders met maar een paar seconden verschil!
Het was een mooie dag vol sport en plezier geworden met een spannende zeskamp, maar het winnende team werd
team 4!

Woensdag: toneelstuk en
verjaardag leerkrachten

Door Evi groep 7

Woensdag begonnen we met een toneelstuk gemaakt
door juf Marjanne het stuk heette Jubilevenaar en het
ging over het dertig jaar bestaan van de evenaar. Juf
Marjanne doet dit elk jaar en is altijd weer leuk. Er deden
weer heel veel mensen mee net zoals vorig jaar. Het is
lang oefenen en we deden het toneelstuk twee keer op
dinsdag avond en woensdag ochtend. voor de dinsdag
avond eten we altijd patat en drinken we limonade.
Voordat We begonnen had iedereen wel zenuwen en
zeker als je in de zaal kijkt en hoeveel mensen daar
zitten. De school had ook nog de verjaardag van de
leerkrachten. Dat was heel leuk we gingen met tutoren
cakejes versieren dat deden we met slagroom en
chocolade hagelslag.
Door Florian groep 7
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BERICHTEN UIT DE LEESHOEK!

Wat zijn er weer een hoop nieuwtjes te vertellen vanuit
de Leeshoek van onze school!
Zo is er de afgelopen weken volop gelezen door de
groepen 5 t/m 8, voor de Nederlandse Kinderjury.
Op de display in de hal lagen boekenleggers en
werkbladen ter promotie van de Kinderjury. Ook lagen
er stemformulieren die ingevuld konden worden.
De stemweek viel samen met de feest week “Evenaar
30 jaar!”, dus het stemmen op een favoriet boek
gebeurde een beetje tussen alle bedrijven door.
Maar er is ontzettend veel gelezen in de boeken die op
de display staan en stonden, leuk om te zien!
Een ander leuk nieuwtje is, dat er voor groep 3 een
nieuwe voorlees-opa gevonden is! Meneer Hans Bakker
zal vanaf woensdag 29 mei, wekelijks 3 kwartier komen
voorlezen aan 2 kleine groepjes. Hij zal voorlezen uit
prentenboeken en boeken met korte verhalen. Alle
kinderen zullen volgens een rooster door voorleesopa Bakker (zo mogen wij hem noemen) voorgelezen
worden en in de volgende Belevenaar zal hij zich wat
uitgebreider voortellen!
We zijn erg blij met de voorlees-opa, want het heeft
echt een toegevoegde waarde voor de kinderen. Dit
hebben we gemerkt, toen de groepen 1 en 2 wekelijks
werden voorgelezen door voorlees-oma De Backker.
Daarnaast hebben de groepen 1, 2, 3 en 4 bezoek gehad
van illustratrice Gertie Jacquet. Zij is bekend door haar
illustraties uit de boekjes van “Haas”. Ze bracht tassen
vol stempels mee en enorme rollen papier. Hoewel er
misschien wat achtergrond informatie gemist werd,
hebben de kinderen zich ontzettend vermaakt met het
stempelen. Er ontstond een grote stad met bijzondere
gebouwen, auto’s, planten en nog veel meer! Het
resultaat kunt u bewonderen op de kunstwerken die in
de hal zijn opgehangen.

10

11

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

