HET EVENAARTJE
23e jaargang nr. 3
Vrijdag 21 september 2018
Belangrijke data
24 september
26 september
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Studiedag: leerlingen vrijdag
MR
Kom in de klas!
Cultuurmenu groep 4
Start Kinderboekenweek
Kinderboekenmarkt
Dag van de leerkracht
Evenaartje
Voorlopig adviesgesprekken groepen 8

We zijn er een tijd mee bezig geweest, maar nu kunnen we hem eindelijk met jullie delen! De nieuwe
website is online! De website is helemaal geüpdatet en ziet er fris en kleurrijk uit. Deze is bedoeld om
informatie te kunnen lezen en vinden. Foto’s en verslagen plaatsen we op onze Facebookpagina.
Neemt u gerust een kijkje op onze nieuwe website: www.cbs-evenaar.nl
Namens het team van de Evenaar,
Nienke Schreuder
Kalender
Afgelopen vrijdag heeft de oudste van elk gezin een kalender meegekregen. Hierin staat algemene
informatie en de maanden van het schooljaar. Alle activiteiten die op dit moment al bekend zijn, zijn
opgenomen. Via het Evenaartje brengen we u op de hoogte van nieuwe activiteiten en eventuele
wijzigingen.
Gebedspuntenbox
De gebedsgroep heeft een gebedspuntenbox gemaakt. Heeft u een onderwerp, persoon of punt
waarvoor u de gebedsgroep wilt vragen te bidden, dan kunt u dit opschrijven en in de
gebedspuntenbox doen. Deze gebedspuntenbox staat bij de conciërges in de vensterbank.
Kom in de klas!
Op maandag 1 oktober is de eerste Kom in de klas! van dit schooljaar. U bent van harte welkom om
het eerste half uur in de klas van uw kind te kijken. Om te zorgen dat er geen 25 ouders in de klas
zitten, kunt u zich via DigiDuif inschrijven.
Thema’s
In alle groepen is het eerste thema van het schooljaar gestart.
Groep 1/2:
Sil en Lis weer naar school
Groep 3:
Bomen
Groep 4, 4/5:
Onze wereld
Groep 5 en 6:
Vroeger en nu
Groep 7, 7/8 en 8:
Nederland wordt Nederland

Verkeersochtend
De kinderen van groep 1/2 zijn deze weken druk bezig met hoe je als kind veilig aan het verkeer kunt
deelnemen. We oefenen dat op het schoolplein in een verkeersparcours maar ook door boekjes voor
te lezen, gesprekken te voeren en filmpjes te kijken. Maar vooral door veel te doen, dus door spel.
We willen de ouders van de groepen 1/2 uitnodigen voor een ouderochtend over "Jongleren in het
verkeer". U kunt tijdens deze ochtend ook beelden zien van de kinderen tijdens het oefenen en

spelen. Martijn van "Jongleren in het verkeer" zal deze ochtend leiden. De ochtend is woensdag 10
oktober 2018 van 09:00 - 10:00 uur in het RT-lokaal (voormalig Boefje-lokaal)
Bij de deur van het lokaal van uw kind hangt een formulier waar u uw naam kunt noteren. Zo weten
we hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staan kinderboeken over
vriendschap centraal. We openen dit jaar de Kinderboekenweek met een kinderboekenmarkt op
woensdag 3 oktober van 8.20 - 8.45 uur. Wij nodigen alle ouders, verzorgers, opa’s en oma uit om
boeken te komen kopen.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen op een tafeltje hun eigen kinderboeken/stripboeken verkopen.
We hopen hiermee dat veel boeken van eigenaar wisselen en daarmee veel kinderen “nieuwe”
boeken kunnen lezen. Zorg dat alle boeken duidelijk van een prijs voorzien zijn. De opbrengst is voor
de kinderen zelf.
De kinderen kunnen zich opgeven bij juf Joke van groep 5A. (op maandag bij juf Anke)
Opgeven kan uiterlijk tot donderdag 27 september. Maximaal twee leerlingen per tafel.
Leerlingen, die boeken verkopen, kunnen op 3 oktober vanaf 8.00 uur in school (hoofdingang) om
hun tafel in te richten.
Om 8.45 sluiten we de boekenmarkt, zodat iedereen weer op tijd,
uiterlijk 9.00 uur, in de klas kan zijn.
Sparen voor de schoolbieb
Bruna heeft tijdens de Kinderboekenweek weer de scholenactie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. U koopt tijdens de Kinderboekenweek
een kinderboek bij een Bruna winkel en levert de kassabon op
school in. De school verzamelt de kassabonnen. We mogen als
school kinderboeken uitkiezen voor 20% van het totaal van de
ingeleverde bonnen.

OPROEP NIEUWE OVERBLIJFKRACHTEN
een grote gezellige groep ouders die ons best doen om de kinderen een gezellige
overblijf te geven. Die lol hebben onderling, gezellige avondjes organiseren en
serieus zijn op het moment dat het nodig is.
net zo'n gezellige dame of heer, die liefdevol is naar de kinderen maar de touwtjes
strak in handen kan houden, die geen moeite heeft met diverse leeftijden tussen
de 4 en de 12 jaar, Nederlands spreekt en zin heeft in een leuke bijverdienste per
maand.
Kunt u zich vinden in dit profiel?? Dan zoeken wij u!
Mocht u zich in willen zetten, dan kan u zich aanmelden door op maandag of donderdag om half 9
of 13.15 even langs te komen op school en zich te melden bij de tso-coördinator Jiska Boezaart.

