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De tafels staan klaar, de schriften en boeken liggen op hun plek, de roosters zijn klaar en de eerste
teamvergadering is geweest. Kortom: We zijn er weer klaar voor! Het team is deze week gestart en
heeft gezorgd dat de school weer in orde is voor de start van het nieuwe schooljaar. We zijn
dankbaar dat we allemaal weer allemaal gezond op school zijn en hopen iedereen maandag weer te
zien! In dit Evenaartje willen we alvast bepaalde zaken met u delen voor een goede start van het
schooljaar. We wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe!
Namens het team van de Evenaar,
Nienke Schreuder
Ouderbetrokkenheid
Op de Evenaar maken we gebruik van het concept van ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Dat
betekent dat we graag met u samen, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, werken aan de
(school)ontwikkeling van uw kind. Hierbij erkennen we elkaars professionele en emotionele
deskundigheid. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken toonden herhaaldelijk aan dat
kinderen hogere prestaties leveren wanneer hun ouders en leraren samen steeds het beste voor hen
zoeken. De leerlingen zitten beter in hun vel. Daarnaast heeft het een positief effect op het
voorkomen van schooluitval en pesten.
Ouderbetrokkenheid 3.0 krijgt vorm door de volgende onderdelen:
1. Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leraar.
2. Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling
spreken school, ouders en leerling de frequentie en vorm van contact af.
3. Een nieuwejaarsreceptie in augustus/september: in iedere groep leren ouders elkaar direct in
augustus/september (opnieuw) kennen waardoor de betrokkenheid op elkaar al vanaf het begin van
het jaar ontstaat.
Deze onderdelen zijn de afgelopen jaren ingevoerd op de Evenaar. In dit Evenaartje vindt u de
uitnodiging voor de nieuwejaarsreceptie en de startgesprekken. Op het startgesprek spreekt u het
individuele gespreksarrangement af.
We gaan voor een goede samenwerking in het belang van uw kind!
Nieuwejaarsreceptie
Evenals voorgaande jaren organiseren wij ook dit schooljaar weer een nieuwejaarsreceptie.
Wij willen u van harte uitnodigen op donderdag 6 september! Tijdens deze avond kunt u
(opnieuw) kennis maken met het team en de andere ouders.
Om 19.30 uur proosten wij in de aula op het nieuwe schooljaar. Daarna zullen de
leerkrachten zich presenteren en vertellen we kort wat over de plannen en nieuwe
onderdelen van het nieuwe schooljaar.
Rond 20.00 uur gaat u naar het lokaal van uw kind(eren) waar u verder kennis kunt maken
met elkaar en het lesmateriaal kunt bekijken. De leerkrachten zullen in de lokalen een
toelichting geven op speciale zaken van het leerjaar.
Rond 20.30 uur is de avond afgelopen. Let op: voor ouders van groep 8 is het programma iets
uitgebreider i.v.m. de POVO voorlichting.

Startgesprekken
Elk jaar vindt er een individueel startgesprek plaats tussen ouders, het kind en de leerkracht. Dit
zorgt voor een goed begin en de leerling ervaart dat zijn ouders en leerkracht samenwerken. Het
gesprek kan gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor
hun kind en welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leerkracht van het kind verwacht in
de komende periode. Ook verwachtingen over en weer worden besproken. Tevens wordt
afgesproken op welke manier en hoe frequent er contact zal zijn.
In de periode van 10 september t/m 29 september vinden de startgesprekken plaats. U kunt zich
hiervoor inschrijven via DigiDuif vanaf woensdag 5 september 12.00 uur. Het is de bedoeling dat uw
kind aan het gesprek deelneemt.
Gymrooster
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal naast de school. Ze dragen tijdens het
gymmen gymkleding en schoenen met een lichte zool. Het gebruik van een spuitdeodorant is niet
toegestaan i.v.m. de walmen die blijven hangen en waar anderen last van (kunnen) hebben. Een
roldeo mag natuurlijk wel als uw kind daar behoefte aan heeft.
Dit jaar is er door het aantal groepen meer ruimte in het gymrooster en gymmen er meer groepen
een tweede keer. Dit doen we bij toerbeurt. Dat betekent dat het rooster van vakantie tot vakantie
loopt. Ook de groepen 1 en 2 zullen aan het einde van het schooljaar een periode gymles krijgen van
onze gymleerkracht Luuk Kleijne. Hieronder ziet u het rooster voor het hele jaar. Voor een vakantie
zullen we in het Evenaartje het rooster voor de komende periode plaatsen.
Komende maandag starten de gymlessen, behalve voor groep 3. Zij worden maandag 3 september
gewoon in de klas verwacht en gymmen deze maandag niet.
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Koptelefoon
We maken in de groepen steeds meer gebruik van computers, laptops en tablets (devices).
Regelmatig is het hierbij wenselijk dat de kinderen het geluid van de activiteit op het device kunnen
horen. Vanwege de hygiëne willen we graag gebruik gaan maken van een koptelefoon of oortjes voor
ieder kind apart vanaf groep 3. Daarom willen we u vragen uw kind (groep 3 t/m 8) een koptelefoon
of oortjes mee te geven in een etuitje of doosje, voorzien van naam.
Brede schoolactiviteiten
Na de vakantie start het eerste blok van de Brede schoolactiviteiten. Er zijn in dit eerste blok vier
activiteiten: Dikkie Dik, koeken versieren, striptekenen en turnen. In de bijlage vindt u de toelichting
op deze activiteiten.
U kunt uw kind aanmelden voor deze activiteiten via Gras. De link vindt u op de website
(http://www.cbs-evenaar.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx) . U moet inloggen om uw kind aan te
kunnen melden. Als u nog geen account heeft kunt u dit aanmaken via dezelfde site.
TSO
De TSO (overblijf) start maandag ook weer. Wilt u in Overblijven met Edith controleren of de
overblijfdagen van uw kind(eren) nog kloppen?
Afspraken
Op school hebben we afspraken en regels om de gang van zaken met elkaar goed te kunnen laten
verlopen. Zodat we deze weer allemaal helder voor ogen hebben, vindt u hieronder de afspraken en
regels van de Evenaar die voor u van toepassing zijn. Ook de algemene afspraken en regels voor de
kinderen staan hieronder. Wilt u deze met hen bespreken? De leerkrachten zullen hier ook aandacht
aan besteden.
Regels en afspraken voor leerlingen:
• Je houdt rekening met elkaar, je hebt respect voor elkaar.
• Je zorgt goed voor alle materialen; die van jezelf, van de andere kinderen en die van de school.
• Je mag vanaf 8.20 uur en 13.10 naar binnen: je gedraagt je rustig en ‘binnen = beginnen’.
• Tussen de middag is het plein tot 13.05 u in gebruik door de overblijf. Als je niet overblijft kun
je vanaf 13.05 op het schoolplein.
• Als je op de fiets komt, stap je af bij het hek en zet je je fiets binnen de witte lijnen.
• Je mag alleen onder begeleiding van een juf, meester of andere volwassene in de magazijnen
en de teamkamer komen.
• Je mag niet kopiëren.
• Je kunt naar het toilet wanneer daar niemand anders van je groep is en als dit volgens je juf of
meester mag. Je gaat dan naar de wc die voor jouw groep is.
• Je loopt rustig in de gangen, ook qua geluid.
• Vanaf groep 4 speel je een kwartier per dag buiten. Als het slecht weer is, bepalen de
leerkrachten of er buiten gespeeld kan worden of dat de klas binnen blijft.
• Je houdt je aan het voetbalrooster.
• Als je een bal of andere zaken van huis meeneemt, is dit voor eigen risico.
• Skeelers, wave-boarden, eenwielers, schoenen met wieltjes of ander groot speelgoed (behalve
ballen en ander klein buitenspeelgoed) mag je niet gebruiken onder schooltijd en tijdens de
overblijf.
• Skeelers, wave-boarden, eenwielers enz. zet je (met slot) in de fietsenstalling. Deze mogen niet
bij de kapstok gestald worden.
• Wil je printen dan vraag je eerst om toestemming. Let er dan op dat er niet één klein plaatje
per pagina wordt geprint, maar maak goed gebruik van het papier! Kopiëren in kleur is duur en
mag alleen als dit volgens je leerkracht van belang is.

• Je jas hang je aan de kapstok.
• Na schooltijd zorgt de klassendienst dat alles in het lokaal en op de gang van de vloer is.
• Telefoons staan in school uit en liggen in de kluis in de klas. Tijdens de pauze en de overblijf
worden telefoons niet gebruikt.
• De computers, laptops en tablets worden op school gebruikt voor leeractiviteiten.
• Mp3-spelers, spelcomputers en dergelijke laat je thuis.
• Als je jarig bent mag je natuurlijk trakteren. Ook mag je tussen 10.00 en 10.30 uur bij vier
leerkrachten langs.
• Als je gym hebt, zorg je dat je je gymschoenen (met lichte zool) en je gymkleren bij je hebt.
• Na de gym mag je een deo-roller gebruiken als je dat wilt. Deo-spuitbussen zijn verboden.
• Je gymtas neem je op de dag van gym weer mee naar huis.
• Ben je je gymspullen vergeten of mag je niet gymmen, dan blijf je in de klas of in een andere
klas.
• Onder schooltijd heb je geen petje, hoed of ander hoofddeksel op je hoofd (religieuze
hoofdbedekking uitgezonderd).
• Op woensdag eten we groente of fruit als tienuurtje.

Regels en afspraken voor ouders
• In en rond de school gaan we respectvol met elkaar om.
• U zorgt ervoor dat uw kind op tijd in de klas is.
• Wanneer u de leerkracht iets wil meedelen over uw kind, dan houdt u er rekening mee dat de
leerkracht op tijd kan beginnen met de les.
• De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur en 13.10 naar binnen.
• Op de ochtenden kunt u uw kind naar de klas brengen. ’s Middags zegt u uw kind gedag op de
gang of buiten. Voor de kinderen is het leuk en belangrijk wanneer u af en toe even in de klas
komt kijken. Zeker als uw kind u iets wil laten zien. Dit kan tussen 8.20 en 8.30 uur of na
schooltijd.
• Heeft u belangrijke mededelingen dan verzoeken wij u dit middels een briefje aan de
leerkracht door te geven. Dit kan ook via het zgn. klassenschrift of map als de leerkracht van
uw kind hiervan gebruik maakt.
• Indien u op een ander moment dan vóór schooltijd de school binnen wilt, verzoeken we u de
ingang aan de Jupiterstraat te gebruiken. Deze ingang heeft een bel.
• Als kinderen om één of andere reden niet mee kunnen gymmen, dan verzoeken wij u dit via
een briefje door te geven aan de leerkracht.
• Wanneer uw kind op eigen initiatief zaken mee naar school neemt of daar laat, is dit op eigen
risico.
• Wilt u uw kind ziekmelden, dan belt u bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school om
dit door te geven.
• Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(-eren), dan kunt u het verlofformulier ophalen bij de
conciërge. Op www.zaanstad.nl kunt u de regels voor verlof vinden.

