
HET EVENAARTJE  
24e jaargang nr. 2 
Vrijdag 30  augustus 2020 
 
Belangrijke data: 
 
Maandag  2 september: MR vergadering 
Vrijdag    13 september: Evenaartje 
 
De komende weken zijn de startgesprekken, u wordt samen met uw kind verwacht op de tijd waarop 
u hebt ingeschreven. 
  
Van de directie 
De eerste schoolweek zit er alweer op. We zijn goed gestart en het was fijn dat alle ouders en 
kinderen maandag weer op school waren. Ondanks het warme weer van de afgelopen week is er 
hard gewerkt en zijn we allemaal weer gewend aan het schoolleven. Op de 
nieuwejaarsreceptie/informatieavond hebben we veel ouders gezien, een mooie opkomst getuigt 
van een goede betrokkenheid. Er is een aantal onderwerpen besproken. We hebben een update 
gegeven over de stand van zaken m.b.t. het verbeterplan en ook gemeld dat we op dinsdag 29 
oktober inspectiebezoek krijgen. De onderwijsinspectie zal dan beoordelen of de kwaliteit voldoende 
op orde is. Spannend, maar we gaan ervoor! 
Ook het onderwerp gym in de Braillestraat is ter sprake gekomen en toegelicht.  
Voor de ouders die er niet waren: de gymzaal naast de Evenaar is niet van de Evenaar. Alle zalen 
worden beheerd door de gemeente en toekenning van zaaluren gebeurt door sportbedrijf Zaanstad. 
Zowel de Komeet als de Evenaar willen de zaal bij onze school gebruiken en dit jaar zijn wij aan de 
beurt om te “reizen”. Dit is de afgelopen jaren niet het geval geweest en dat is nu weer wennen. 
We begrijpen dat het vooral voor ouders van groep 5 wat logistieke problemen geeft. Er zijn vragen 
gesteld en suggesties gedaan. We zullen met elkaar kijken of er oplossingen zijn. 
 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
Er is nieuw TSO beleid ontwikkeld en we hebben de organisatie van de TSO aangepast. Bij dit 
Evenaartje ontvangt u ook de vernieuwde informatiefolder waarin alles staat wat u als ouder moet 
weten. Een kopie van het volledige TSO beleidsstuk kunt u opvragen bij de directie. Ons verzoek aan 
alle ouders die gebruik maken van de TSO om de bijlage even goed te lezen! 
 
Kalender 
Sommige ouders hebben er al naar gevraagd. Het Evenaar kalendertje ligt bij de drukker en zal 
volgende week worden meegegeven aan de oudste van het gezin. 

 
Stagiaires 

Ook de studenten gaan weer naar school . Het is fijn dat we een aantal nieuwe MBO 

onderwijsassistenten kunnen inzetten en daarmee extra handen in de klas realiseren. Fijn voor de 

leerkracht en goed voor de kinderen.  

• Marianne is in groep 5 gestart. Zij is er elke donderdag. 

• Misha is gestart in groep 1/2A en is er op maandag en dinsdag. 

• Jody start volgende week in groep 7, zij is er op maandag, dinsdag en woensdag. 

• Britt is de komende maanden op maandag, dinsdag en vrijdag in 1/2B. 

De Pabo studenten moeten voor een deel nog worden ingedeeld, maar in groep 3 is Sumeyye 2e jaars 

afgelopen dinsdag al begonnen. 

Allemaal van harte welkom op de Evenaar! 



Regels en afspraken voor medewerkers, kinderen en ouders 

Elk schooljaar herinneren we elkaar, de kinderen én de ouders aan de afspraken en regels die op 
school gelden.  In de klassen is er al veel besproken, we herhalen ze in dit Evenaartje. Voor iedereen 
een herinnering en voor nieuwe ouders goed om na te lezen.  

 
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.  

• 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 daarvoor toestemming aan de leerkracht. 

• 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.  

• 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.  

• De computers, laptops en tablets worden op school gebruikt voor leeractiviteiten.  

 



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. Dit geldt overigens niet voor de kleuters. 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 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.  

 

 

 

http://www.zaanstad.nl/


Informatiefolder en regels Tussenschoolse Opvang (TSO) voor ouders 

 
INLEIDING 
Deze folder informeert u omtrent het overblijven van uw kind en de regels die van toepassing zijn 
tijdens de lunchpauze op onze school. De TSO(overblijf) wordt geregeld door de school, hierbij 
worden opgeleide vrijwilligers, TSO medewerkers, en teamleden ingezet. De kinderen nemen zelf 
eten en eventueel drinken mee en lunchen in de hun eigen lokaal.  
 
De TSO-medewerkers zijn gecertificeerd en ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De leiding van de 
TSO ligt bij de TSO-coördinator. De teamleden van de school hebben een actieve rol bij het toezicht 
houden bij de TSO. De directie is eindverantwoordelijk. 
 
HOE MAAKT U GEBRUIK VAN DE TSO?  
De school werkt met het administratieve overblijfprogramma “Overblijven met Edith”. U kunt uw 
kind opgeven via de website www.overblijvenmetedith.nl.   
Als uw kind niet is opgegeven, kan er geen gebruik worden gemaakt van de TSO. 
 
AAN- EN AFMELDEN 
Aan- en afmelden gaat via www.overblijvenmetedith.nl.  
Uw kind kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. 
U kunt zelf de dagen reserveren voor de TSO van uw kind. Denkt u er wel om dat u bij 
ziekte/afwezigheid uw kind afmeldt voor die dag.  
Aanmelden en afmelden kan op de betreffende dag tot 11.30 uur. 
 
Let op: Heeft u uw kind opgegeven maar is hij/zij niet aanwezig dan wordt deze dag wel 
doorberekend. 
 
DE KOSTEN VAN DE TSO 
Het overblijftarief is € 2,50 per keer per kind. Wanneer er niet vooraf is aangemeld wordt er een 
boete van € 1,00 gerekend. De betaling gaat per automatische incasso. Hiervoor moet een 
machtiging afgegeven zijn. Deze vindt u op de site van Overblijven met Edith. De kosten worden 1x 
per maand achteraf geïncasseerd na ontvangst van een gespecificeerde factuur. 
Wanneer een factuur niet betaald is dan volgt een herinnering. Bij herhaalde betalingsachterstand 
wordt er persoonlijk contact met u opgenomen en kan de toegang tot de TSO ontzegd worden. 
Tariefwijzigingen vinden na instemming van de (O)MR plaats en worden uiterlijk 1 maand van te 
voren aan u doorgegeven. Wanneer er sprake is van tariefwijziging zal de school u om een nieuwe 
machtiging voor de automatische incassobetaling vragen. 
  
DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN       
Tussen 12.00 en 13.05 uur gaan de kinderen ongeveer een half uur eten en een half uur 
buitenspelen, de volgorde hierin is afhankelijk van het rooster. Bij slecht weer blijven de kinderen 
binnen en mogen ze spelen of een educatief programma kijken. 
 

➢ De TSO-medewerker noteert aan de hand van de overblijflijst wie er aanwezig is en telt het 
aantal kinderen in de groep  

➢ Als een kind is aangemeld, maar niet aanwezig is dan wordt direct contact opgenomen met 
de ouders door de conciërge, TSO medewerker of leerkracht (in overleg)   

➢ Tijdens het eten is de leerkracht in de klas en helpt om toezicht te houden 
➢ Eventueel gaan de kinderen voor het eten naar het toilet, handen wassen 
➢ Voor het eten wordt er door de leerkracht gebeden met de kinderen (liedje/ versje/ gebed) 
➢ De kinderen krijgen melk of water van de TSO-medewerker 



➢ Tijdens het eten wordt er op toegezien dat de kinderen netjes eten en drinken en blijven  
zitten tot ze klaar zijn. 

➢ De lunch moet verantwoord zijn. Snoep, koek, chocolade en chips horen daar niet bij en 
worden in de trommel mee terug gegeven, net als etensresten 

➢ De trommeltjes en bekers worden na het overblijven door de kinderen in hun tassen of TSO-
bakken opgeborgen 

➢ De kinderen gebruiken het speelgoed van de TSO c.q. school onder begeleiding van de TSO 
medewerker 

➢ Eventueel wordt een educatief programma gekeken (www.hetklokhuis.nl/overblijftv/)  
➢ De helft van de TSO tijd wordt er buiten gespeeld, door alle kinderen. Er is tijdens het 

buitenspelen één medewerker van school en een aantal TSO medewerkers op het plein 
aanwezig om toezicht te houden 

➢ Er wordt actief pleinwacht gehouden; de medewerkers lopen verspreid rond over het 
schoolplein 

➢ Bij slecht weer blijven de kinderen in de groep en spelen een spelletje of kijken een educatief 
programma onder begeleiding van de TSO medewerker  

➢ De TSO medewerker zorgt ervoor dat het lokaal netjes wordt achter gelaten (opruimen, 
vegen, tafels schoon etc.) 

➢ Als een kind zich tijdens de TSO pijn doet dan wordt in overleg met de leerkracht en 
eventueel een BHV-er van school bepaald welke acties noodzakelijk zijn volgens de 
bestaande richtlijnen in de school 

➢ Bij een calamiteit of ontruimingsoefening heeft de leerkracht de leiding 
 
  
GEDRAGSREGELS 

➢ Tijdens de TSO gelden dezelfde regels als gedurende de rest van de dag 
➢ Dit betekent dat wij verwachten van alle kinderen dat ze luisteren naar en respect tonen 

voor de (TSO-)medewerkers, de andere kinderen en de spullen van school en van de andere 
leerlingen 

➢ Leerkrachten zijn eerste verantwoordelijke voor de leerlingen uit hun klas 
➢ Wanneer een leerling ongeoorloofd gedrag vertoont dan spreekt de TSO medewerker of 

leerkracht de leerling hierop aan. Wanneer het ongeoorloofde gedrag aanhoudt, dan is de 
leerkracht degene die dit oplost, binnen de regels van de school  

➢ Indien nodig neemt de leerkracht contact op met de ouders, bij ernstige overtredingen 
worden de Interne Begeleider (IB) of directie ingeschakeld 

➢ Sancties bij herhaald ongeoorloofd gedrag kunnen worden opgelegd door leerkracht, IB of 
directie. Een van de sancties is het (tijdelijk) uitsluiten van deelname aan de TSO. 

➢ De uiterste sanctie is schorsing en kan alleen in overleg met de directie worden opgelegd. 
 

OVERIGE ZAKEN 
Verzekering 
De Ongevallen- en WA verzekering van de school is van toepassing op de kinderen en de TSO-
medewerkers die deelnemen aan de TSO. 
 
TSO-COÖRDINATOR 
Voor vragen en op- of aanmerkingen kunt u terecht bij de TSO-coördinator, Jiska Boezaart. Zij is op 
maandag en donderdag tussen 8.30 en 9.00 uur en 11.30 en 13.30 uur aanwezig op school.  
 

  

http://www.hetklokhuis.nl/overblijftv/


 

Nieuws van buiten: 
 
 
 

 
Streetballclinic 
Wil jij: 
jouw basketbalskills verbeteren? 
getraind worden door echte basketbaltrainers? 
meedoen met het dikste sportevenement van Krommenie?  
 

Wanneer? 
De streetballclinic vindt plaats op het basketbalveld in het Rosariumpark op de volgende dagen: 

Donderdag 05 september 16.00 – 18.00 uur 
Donderdag 12 september 16.00 – 18.00 uur 
Donderdag 19 september 16.00 – 18.00 uur 
De clinic wordt afgesloten met een spannend toernooi op zondag 22 september om 14.00 uur! 
Om jullie te inspireren zal het toernooi ingeleid worden door getrainde basketballers. Na het 
toernooi vindt er een spetterend buurtfeest plaats met een dj, eten en drinken! 

De volledige streetballclinic kost slechts € 2,-. Je kan het bedrag betalen bij de eerste training. 

 
Geef je nu op 
Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en wil jij ook meedoen?  

Schrijf je dan nu in via WhatsApp!: 

Jongerenwerker Raoul Vries (06-83122585)  
De Palmboom  



 


