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Informatieavond groep 1-2 A en B en groep 3.

Evenaarwandeling

Kind-oudergesprekken

Bedankt!!!
Lieve ouders, enorm bedankt voor al jullie hulp en ondersteuning dit schooljaar.  Met elkaar hebben we mooie, 
spannende, leerzame, sportieve, leuke en ook verdrietige momenten beleefd. Het is weer een jaar geweest 
met mooie activiteiten.  Zoals bijvoorbeeld de Evenaarwandeling, Heemstedeloop, een sfeervol Sinterklaas en 
Kerstfeest,  project ‘Schip Ahoy”, maandsluitingen en kortgeleden de gezellige Evenaardag.  Ook zijn er weer 
nieuwe initiatieven ondernomen zoals gastlessen door ouders in de groep, nieuwe website en aandacht voor 
ouderbetrokkenheid. Met elkaar kunnen we terugkijken op een goed schooljaar. Hierbij wil ik dan ook graag de 
leerkrachten bedanken voor al hun betrokkenheid, enthousiasme en deskundigheid iedere dag. Samen met de 
kinderen en ouders vormen we de school met het  mooie motto “School voor hoofd, hart en handen”.

Op dit moment zijn we als team al druk bezig met de planning van activiteiten en invoering nieuwe methoden voor 
het volgende schooljaar. Dit wordt vast ook weer allemaal heel leuk en uitdagend. Maar nu eerst even genieten en 
uitrusten. Namens het team wens ik iedereen een heerlijke vakantie toe!

Kind-oudergesprekken
Mogelijk heeft u het gehoord bij de Algemene ouderavond of via andere ouders. Volgend schooljaar zullen we het 
jaar starten met kind-oudergesprekken en niet met de kennismakingsgesprekken zoals afgelopen jaren. In plaats 
van dat u over uw kind vertelt, komt het kind vanaf groep 3 zelf aan het woord. Uiteraard bent u wel bij het gesprek 
aanwezig. Begin volgend schooljaar zult u hier meer informatie over ontvangen, tezamen met een uitnodiging.

Aanvang 19.30 uur

Ouderavond,
Op dinsdag 27 juni vond de jaarlijkse ouderavond plaats. Tijdens deze avond , waarop directie, bestuur en 
medezeggenschapsraad traditiegetrouw terugblikken op het voorbije schooljaar en de plannen voor het komende 
schooljaar presenteren, kregen de bezoekers een waaier aan onderwerpen en ontwikkelingen gepresenteerd die 
tot het reilen en zeilen van de school behoren naast het dagelijkse “voor de klas staan”.

Als een ware spreekstalmeester kondigde Stijn Wiggers, voorzitter van het bestuur en derhalve gastheer van 
de avond, op vlotte en humoristische wijze de sprekers aan. Jasmijn de Vries uit groep 8 mocht namens de 
leerlingenraad de spits afbijten. In een helder verhaal vertelde zij over de activiteiten die zij met de leerlingenraad 
afgelopen schooljaar heeft ondernomen. Zo initieerden zij onlangs de sponsorloop voor WNF en zetten zij eerder 
dit schooljaar een speelgoedinzamelactie op voor een vluchtelingengezin.

Vanuit de directie startte Domien met een overzicht van de successen die De Evenaar afgelopen schooljaar heeft 
behaald, waaronder de beker voor de sportiefste school bij de Heemstedeloop, de toekenning van subsidie voor 
de uitbreiding van het muziekonderwijs maar ook de goede resultaten van groep 8 in relatie tot het landelijke 
gemiddelde. De nieuwe, vorig jaar aangeschafte taal- en spellingsmethode sluit naadloos aan op het schoolprofiel 
van taal en communicatie en biedt meer differentiatie bij het leren schrijven en spellen dan de vorige methode. 
Ook voor aankomend schooljaar  zitten er nieuwe methodes aan te komen. Zo zal voor de zaakvakken (natuur en 
techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) de methode Blink Wereld worden gebruikt en komt er ook een nieuwe 
methode voor de sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tot slot blijft de school aandacht besteden 
aan de ontwikkeling van de 21ste -eeuwse vaardigheden op tal van manieren, zoals de versteviging van het ICT 
pakket als ook de focus op samenwerken en oplossingen bedenken bij de creatieve vakken.

Ilse van der Meer en Martine Verhagen introduceerden namens de oudergeleding van de MZR de nieuwe plannen 
omtrent ouderbetrokkenheid. Dit gaat expliciet niet om klussen waar de school ouders voor wil vragen, maar 
om de gedeelde betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen door zowel school als ouders. Daarom zal 
voortaan aan het begin van het schooljaar een gesprek tussen leerkracht, ouders en kind plaatsvinden waarin de 
verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de leerling kunnen worden uitgewisseld. 

Tot slot lichtte de penningmeester Carl Mathot de financiële situatie van de school toe. De Evenaar blijft een 
financieel gezonde organisatie die jaarlijks haar boekhouding in het zwart kan afsluiten en beschikt over voldoende 
reserves. Een dergelijke buffer is noodzakelijk om vernieuwingen inzake ICT, het onderhoud van het gebouw of 
nieuwe leermethodes te bekostigen. Na vier jaar als penningmeester in het bestuur te hebben gezeten, kondigde 
Carl aan de portefeuille aan een opvolger door te geven. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds opgeven.

Na een korte pauze met een drankje, werd de ouderavond op vermakende wijze voortgezet met een quiz. 
Algemene vragen werden afgewisseld met evenaargerelateerde wetenswaardigheden, zoals het aantal leerlingen 
en het aantal nationaliteiten onder de leerlingen. Andere belangwekkende vragen – In welke straat wonen de 
meeste leerlingen? – kwamen gezien de naderende eindtijd niet meer aan de orde, maar zullen ongetwijfeld een 
volgende keer weer opduiken. 
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Sam envat t ing  
 
Achtergrondgegevens 
Eerder dit jaar heeft BS De Evenaar deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.  
Van onze school hebben 106 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 52 uit groep 7 en 8. 
De responsgroep bestond uit 39% jongens en 60% meisjes. 1% heeft dit niet aangegeven. 
 
Waardering en betrokkenheid 
 
Algemene tevredenheid 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8,09. Onze school 
scoort gemiddeld 8,44 op de vraag van het rapportcijfer. De waardering van de leerlingen voor 
onze school is daarmee 0,35 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.  
 
In de grafiek hieronder wordt het rapportcijfer dat de leerlingen aan onze school geven 
vergeleken met het rapportcijfer dat de leerlingen van de referentiegroep ‘Alle scholen’ aan hun 
school geven. 
 
 
Rapportcijfer 
 
Rapportcijfer voor de school 
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O o rdee l  van  de  lee r l i ngen  
 
Hieronder wordt een samenvatting weergegeven van de opvallendste punten per rubriek. Indien 
er in een rubriek geen opvallende punten zijn, wordt deze rubriek niet weergegeven. Door 
afrondingsverschillen is het mogelijk dat het genoemde percentage afwijkt van de percentages uit 
de betreffende vraag. 
 
Schoolgebouw en omgeving 
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Schoolgebouw van binnen 
mooi' (74% van de leerlingen is hierover tevreden).  
 
De groep 
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Veel 
schoolvriendjes/vriendinnen' (83% van de leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen 
tevreden over 'Naar de zin in groep' (72%).  
 
De klas 
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Duidelijkheid regels' (83% van 
de leerlingen is hierover tevreden).  
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Vindt het rustig in de klas' (25%).  
 
Contact van de docent met leerlingen 
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Juf/meester is aardig' (85% 
van de leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen tevreden over 'Juf/meester luistert 
goed' (82%).  
 
De juf of meester 
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Kent de juf of meester jou 
goed' (85% van de leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen tevreden over 
'Juf/meester organiseert alles goed' (72%).  
 
Rekenen en taal 
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Waardering Engels' (25%) en 'Waardering 
lezen' (23%).  
 
De lessen en de vakken 
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Leren van de spreekbeurten' 
(88% van de leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen tevreden over 'Doet goed 
mee aan de lessen' (75%).  
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Antwoorden op toetsen worden 
besproken' (34%).  
 
Sociale Veiligheid Leerlingen 
90% van de leerlingen geeft aan nog nooit bedreigd te zijn door andere leerlingen. 88% voelt zich 
altijd veilig in de klas. 
 
Welbevinden op school 
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Vindt speelkwartier leuk' (86% 
van de leerlingen is hierover tevreden).  
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Leerlingtevredenheidspeiling

Om de mening van de kinderen te weten over de school is er in mei een leerlingtevredenheidspeiling uitgevoerd 
door Scholen met Succes onder de kinderen van  de groepen 5 tot en met 8. De kinderen hebben vragen 
beantwoord betreffende de lessen en vakken, de groep, de leerkracht, de school en algemene tevredenheid, zoals 
“hoe leuk vind je het met andere kinderen te werken”, “heb je het naar je zin in de groep” of hoe leuk vind je taal”. De 
keuzemogelijkheden waren: niet zo, gaat wel of leuk/ja.

Uit de enquête blijkt dat veel van onze kinderen De Evenaar een fijne school vinden. Ze hebben als rapportcijfer 
de school een mooie 8,4 gegeven, waar we heel blij mee zijn. Naast de vragen van de enquête hebben we de 
kinderen nog naar hun mening gevraagd over echt specifieke Evenaar zaken, namelijk tutoren, toneel, muziek 
en de maandsluiting. De uitslag van de peiling hebben we met de leerlingenraad besproken en zullen we na 
de zomervakantie terugkoppelen naar de groepen, waarna er samen met de kinderen en het team eventuele 
verbeteracties worden opgesteld. Hierbij treft u een samenvatting aan waarin u de tevredenheid van de kinderen 
over verschillende onderwerpen kunt lezen. Ook vindt u een top tien van tevredenheid en ontevredenheid. De 
uitslag is inmiddels met het team besproken. Na de vakantie zal dit ook met Bestuur en MZR plaatsvinden.
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Tev re d enhe idc i j fe r s  
 
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers voor de rubrieken 
waarover aan de leerlingen vragen zijn gesteld. De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 3 schaal 
omgewerkt naar de meer gebruikelijke 1 tot 10 schaal. 
 

 
 
 
 
 

Tevredenheid    Referentie 
 Peiling 2017 Peiling 2015  Alle scholen 
1. Contact van de docent met leerlingen 9,0 8,9  8,8 
2. Sociale Veiligheid Leerlingen 8,9 -  8,7 
3. De juf of meester 8,6 -  8,4 
4. De groep 8,4 8,9  8,2 
5. 21ste eeuw vaardigheden 8,1 -  7,8 
6. Schoolgebouw en omgeving 8,0 7,0  7,3 
7. De lessen en de vakken 8,0 -  7,7 
8. De klas 7,7 7,6  7,4 
9. Welbevinden op school 7,6 7,3  6,8 
10. Rekenen en taal 6,3 5,7  6,0 

BS De Evenaar, Heemstede 
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Vergelijking met vorige peiling  
Indien de school al eerder een LTP heeft afgenomen wordt hieronder  een grafische vergelijking 
gemaakt met de tevredenheidsscores van de vorige peiling en de huidige peiling. 
 
Met de gele punten worden de resultaten van de vorige peiling weergegeven. De blauwe punten 
geven de resultaten weer van de huidige peiling. 
 

 
 
 
In vergelijking met de vorige peiling wordt de school beter beoordeeld op de rubrieken: 

• Rekenen en taal   0,6 
• De klas   0,1 
• Contact van de docent met leerlingen   0,1 
• Schoolgebouw en omgeving   1,0 
• Welbevinden op school   0,3 
• Sociale Veiligheid Leerlingen   8,9 
• De lessen en de vakken   8,0 
• De juf of meester   8,6 
• 21ste eeuw vaardigheden   8,1 

Minder goed beoordeeld wordt de rubriek: 
• De groep   -0,5 
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C onc lus ie  
 
Top 10 tevredenheid en ontevredenheid 
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van BS De 
Evenaar. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. 
In de tabellen wordt alleen de ‘top10’ weergegeven. 
 
§ In de tabel ‘Top 10 Tevredenheid’ wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die 

door veel leerlingen positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden 
respondenten.  

 
§ In de tabel ‘Top 10 Ontevredenheid’ staan de onderwerpen waarover relatief veel leerlingen 

ontevreden waren, met de bijbehorende percentages.  
 
 
‘Top 10’ Tevredenheid 
 

 
 
 
‘Top 10’ Ontevredenheid 
 

 
 
 

   Referentie 
Pluspunten BS De Evenaar  Alle scholen 
1. Bedreigd door andere kinderen 90%  86% 
2. Veiligheid in de klas 88%  84% 
3. Leren van de spreekbeurten 88%  63% 
4. Vindt speelkwartier leuk 86%  70% 
5. Veiligheid op het schoolplein 85%  81% 
6. Kent de juf of meester jou goed 85%  69% 
7. Juf/meester is aardig 85%  81% 
8. Veel schoolvriendjes/vriendinnen 83%  77% 
9. Duidelijkheid regels 83%  76% 
10. Juf/meester luistert goed 82%  72% 

   Referentie 
Verbeterpunten BS De Evenaar  Alle scholen 
1. Antwoorden op toetsen worden besproken 34%  24% 
2. Waardering Engels 25%  17% 
3. Vindt het rustig in de klas 25%  27% 
4. Waardering lezen 23%  37% 
5. Waardering taal 20%  24% 
6. Vaak moe op school 18%  20% 
7. Vervelen 14%  17% 
8. Waardering rekenen 9%  16% 
9. Durft in de klas te zeggen wat je vindt 8%  9% 
10. Leert omgaan met mensen die anders denken 8%  8% 
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WERELD NATUUR FONDS

ZOMERLEZEN OP DE EVENAAR

OPSTOOM

Dit schooljaar hadden de leerlingen van de Evenaar 
gekozen om te sparen voor het goede doel: 

Wereld Natuur Fonds.
Tijdens een sponsorloop op woensdag 13 juni hebben 
de groepen 5 t/m 8 rondjes gerend in de wijk en 
hebben daarmee geld opgehaald. De groepen 1  t/m 
4 hebben die dag een circuit in de gymzaal gedaan en 
hebben daarmee ook geld opgehaald.

Op de Evenaardag, vrijdag 7 juli, zijn door de kinderen 
gemaakte kistjes met een dier van klei erin en plankjes 
met daarop geschilderde dieren verkocht. De totale 
opbrengst voor het WNF is geworden: €1.843,52

Wat een prachtig bedrag!

Het zomerverval

Blijf lezen in de zomer!

Weet je dat veel kinderen in de zomervakantie dalen 
in leesniveau? Dat komt, doordat de stimulans om te 
lezen vaak wegvalt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen 
die tijdens die lange zomervakantie niet lezen, 1 of soms 
wel 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. 
Dit wordt ‘zomerdip’ of ‘zomerverval’ genoemd. Dit 
kan eenvoudig worden tegengegaan door tijdens de 
weken vrijaf, regelmatig te lezen. Om jullie als ouders 
te helpen je kind ook thuis tijdens de zomervakantie te 
laten lezen krijgen de kinderen uit de groepen 3 en 4 het 
leesdoeboekje Zomerlezen van uitgeverij Zwijsen mee 
naar huis. Daarnaast delen we in de groepen 4, 5, 6 en 7 
De Evenaar Zomerleesbingokaart uit. Een leuke actie die 
de school samen met Boekhandel Blokker organiseert.
De kinderen mogen als ze 15 minuten gelezen hebben 
een zonnetje inkleuren. Als de kaart vol is kan deze 
tot zaterdag 2 september 2017 worden ingeleverd bij 
boekhandel Blokker op de Binnenweg in Heemstede 
en dan maak je kans op één van de drie kadobonnen ter 
waarde van € 15,- (ter beschikking gesteld door en te 
besteden bij boekhandel Blokker).

Omdat we natuurlijk benieuwd zijn naar de 
leesmomenten van jullie kinderen vragen we om foto’s 
van hun leesmomenten te posten op Instagram met de 
hashtag #evenaarzomerlezen. 

Veel leesplezier!

Waarom lezen belangrijk is…

Je gebruikt een groot deel van je hersens, want: 

• je neemt waar 
• je gebruikt de taal 
• je legt verbanden 
• je oefent het geheugen 
• je traint je aandacht en concentratie 
• je moet hoofd- van bijzaken onderscheiden 
• je verbeelding wordt groter 
• je krijgt een grotere woordenschat 
• . . . .

Het is bijna zomervakantie!

Zoals altijd biedt Op Stoom talloze inspirerende, 
uitdagende, spannende, creatieve en sportieve 
activiteiten. Op de website kun je, je kind inschrijven 
voor de dagen dat hij of zij normaal naar de BSO gaat. 
Je kunt kiezen voor opvang op locatie (de eigen BSO of 
een andere BSO als de eigen BSO gesloten is) of voor 
een activiteit. 

Activiteit 

Alle BSO’s bieden de kinderen in de vakanties een super 
tof programma aan. Daarnaast organiseren we een 
aantal Op Stoom-brede activiteiten waar alle kinderen 
zich voor kunnen inschrijven. Bso de evenaar gaat onder 
andere een culinaire reis maken door Scandinavië, de 
verjaardagen van de kinderen worden op 1 dag gevierd 
en  er is de mogelijkheid om kinderen aan te melden 
voor de piratenschool…

Voor meer informatie over het programma, zie posters 
bij de ingang of vraag het aan de pedagogisch 
medewerkers.

Alleen in de vakantie naar Op Stoom

Zit je kind niet bij een opvang maar je heb wel opvang 
nodig in de vakantie?

Het is mogelijk om je kind alleen in schoolvakanties bij 
ons te brengen. Bekijk hiervoor de prijslijst van de BSO 
van je keuze of mail naar planning@opstoom.nl

Belangrijk bezoek @ Op Stoom HQ

De spanning was vorige week dinsdag om te snijden! 
Want toen ontving het management  van Opstoom 
namelijk zéér belangrijk bezoek. Het bestuur van de 
Pink Ladies. Ja ja ja :-). Dit is een groep meisjes van BSO 
de Evenaar die superleuke activiteiten bedenkt voor de 
grote meiden van de BSO.

Blue Boy was er ook. De enige heer in het gezelschap, 
die zich als een vis in het water voelde tussen de 
ladies. Onder het genot van een high tea werden er 
flink wat agendapunten afgetikt over o.a. speelgoed 
en de inrichting van Bso De Evenaar. Een effectieve 
vergadering dus en dat doet ons deugd

Opstoom wenst 

jullie een fijne 

vakantie!
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NIEUWS UIT GROEP 1C NIEUWS UIT GROEP 1C

Dit verslag over de belevenissen van groep 1c is alweer de laatste van dit schooljaar. Volgend schooljaar zullen de 
kinderen starten in groep 1/2A en 1/2B.

Zoals u in het vorige verslag heeft kunnen lezen zijn de kinderen in februari gestart in 1c. Vol verwachting stapten de net 
4 jarigen de groep binnen. De eerste weken nog wat verlegen en de kat uit de boom kijkend. Langzaam raakte iedereen 
gewend aan de regels en de gebruiken op school. Vooral de regels kent iedereen goed. 

Regelmatig horen we: 

- als juf klapt moet je met je handen in je zij gaan staan,  
- voordringen in de rij mag niet,  
- rennen in de groep, en hal mag niet, 
- niet schreeuwen. 

De leerlingenraad had als idee om geld op te halen voor het “Wereld Natuurfonds”. De bedoeling was dat de 
onderbouw onder begeleiding van meester Niels een spelletjescircuit zou volgen en de bovenbouw zoveel mogelijk 
rondjes om de school zou lopen. Groep 1c heeft met hulp van kinderen uit groep 7 rondjes op het asfalt gerend. 
Iedereen deed flink zijn best. Het was niet alleen rennen maar ook huppelen, hinkelen en springen. Na afloop hebben 
we genoten van een heerlijk glaasje limonade.

De jaarlijkse sportdag was een succes. In groepjes onder begeleiding van ouders zijn er allerlei spelletjes gedaan. 
Eind van het schooljaar is het gebruikelijk dat de kinderen die in groep 2 zitten alvast een kijkje gaan nemen in groep 3.  
Voor groep 1c was dit de mogelijkheid om alvast te kijken in hun nieuwe groep. Maandag 10 juli was het zover.  
Victor, Vivianne, Bo, Sofia, Roosmarijn, Oskar, Hugo en Emma gingen naar groep 1/2A. 
Fenne, Jinte, Bas, Elle, Sam, Lara en Joost gingen naar groep 1/2B.

Sommige kinderen vonden het spannend, bij terugkomst vond iedereen het heel erg leuk. Iedereen had wel een 
vriendje of vriendinnetje gevonden waar hij/zij mee gespeeld had. De een had lekker in de huizenhoek gespeeld, een 
ander had een mooie tekening gemaakt. 

Ieder jaar is er de vossenjacht van groep 8. Weer mochten de kinderen met kinderen uit hun nieuwe groep lopen. Dit 
keer onder begeleiding van tutoren uit groep 5 en 6. Er zijn jaren dat het moeilijk is om alle vossen te vinden. Dit jaar 
werden alle vossen gevonden. 

Dinsdag 18 juli was de laatste dag van groep 8. ’s Middags heeft groep 8 alle liedjes uit de musical laten horen. Juf Tanya 
vertelde waar de musical overging. Na het liedjesfestijn hebben we groep 8 uitgezwaaid, na de vakantie starten ze op 
een nieuwe school.

Groep 1c en juf Nynke en juf Ellen wensen iedereen een fijne vakantie en uitgerust weer op school komen in september.

We willen alle papa’s en mama’s bedanken die ons het afgelopen half jaar geholpen hebben met rijden naar de 
verschillende activiteiten.

Na de vakantie zult u juf Nynke nog op school zien. Dan in de functie van remedial teacher. Juf Ellen zal na 19 jaar op de 
Evenaar gewerkt te hebben niet terugkeren. Juf Ellen heeft een baan gevonden op een andere basisschool. Hier zal ze 
ook 2 dagen les gaan geven in een kleutergroep.

Middels dit verslagje wil ik alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne tijd op de Evenaar. 

Juf Nynke en Juf Ellen
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NIEUWS UIT GROEP 1/2 A

Dat was spannend, deze keer mochten de kinderen 
zelf een thema kiezen.

Eerst zijn de onderwerpen op klein blaadje getekend. 
Na het inventariseren van de onderwerpen konden 
de kinderen kiezen door middel van handopsteken 
welk thema hun interesse had. Uiteindelijk bleven er 3 
keuzes over en daar kwam, na een laatste stemronde 
het thema “VLINDERS” uit.

Het boekje “Rupsje Nooitgenoeg” door Eric Carle 
stond centraal.

Met elkaar maakten de kinderen een vlindertuin waar 
van alles te doen was. Kruipen als een rups door het 
rupsendoolhof, een  tel-speurtocht, proeven van zout, 
zuur en zoetwater.

Aan de hand van de zogenaamde onderzoeksvragen 
kregen de kinderen inzicht in de levenscyclus van de 
rups. Deze konden ze van dichtbij volgen omdat we in 
de klas een rups te logeren hadden. Op het moment 
dat ik dit stukje schrijf is het nog een pop. Ik hoop dat 
we nog kunnen meemaken dat de vlinder eruit kruipt.

De laatste twee weken hebben de kinderen kennisgemaakt met natuur en techniek.

Zo hebben ze glazen laten zingen, een kleur uiteen zien lopen in verschillende kleuren, gezien wat de kracht van 
lucht kan doen en dat olie op water blijft drijven maar als je er zout op strooit dan nemen de zoutkorreltjes de olie 
mee naar beneden tot het zout weer is opgelost en de oliedruppel weer naar de oppervlakte gaat…

Een schooljaar waarin heel veel aanbod is gekomen en waarin de kinderen veel hebben kunnen ervaren en leren is 
alweer om. We zeggen dag met zijn allen tegen de kinderen van groep 2 en wensen ze veel plezier bij juf Tineke in 
groep 3. Welkom aan de kinderen van groep 1c die bij ons in groep en 1a komen en de kinderen die in de vakantie 4 
worden.

Alle ouders, bedankt voor de fijne samenwerking en geniet van jullie vakantie. 
 
Jolande.

NIEUWS UIT GROEP 1/2 A
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Hoi ik ben Tess Holleboom, Ik ben 12 jaar. Ik ben jarig 
op 12 mei en ik ga volgend jaar samen met Julia naar 
het Ecl. Ik vond het super leuk op de evenaar en vooral 
groep 8 omdat we  de leukste juf,

Kamp en gala hadden. We moeten nu nog de 
eindmusical en het eind feest.  Liefs Tess.

Hoi, ik ben Imke.  Ik ga volgend jaar naar hat Coornhert. 
Ik vond de basisschool tijd een hele leuke tijd die ik 
met mijn klas heb gehad. We zijn naar een hele boel 
museums  geweest. Een daarvan was het scheepvaart 
museum. Het was super mooi. Het kamp was ook 
heel leuk. De leukste meester en juffen vond  ik Fokke 
Madelon en Tanya. En ik ga mijn klas ook erg missen. 
Doei Imke ☺J

Ik ben Maud en ik ben 12 jaar oud. Ik ga naar het MCA. 
Ik heb het heel erg naar m’n zin gehad op de Evenaar. 
Ik wil jullie daar ook heel veel voor bedanken. Ik  weet  
nog toen ik in groep 4 zat  deed ik een dansje met Nikki, 
Jasmijn, Melda en ik zelf. We gingen dansen op een  
liedje  van kinderen voor kinderen. Ik keek altijd heel erg 
uit naar groep 8. Dat komt vooral door kamp, musical en 
het gala. Kamp was echt heel leuk dat ga ik echt nooit 
vergeten. Het was heel leuk op bonte avond .ik heb ook 
heel veel zin in de musical ik hoop dat alles goed gaat . 
ik heb het alle jaren heel leuk gehad  Groetjes Maud

Hoi ik ben Niels Vos. Ik ben 12 jaar oud en na de vakantie 
ga ik naar het MCA in Aerdenhout. Ik vond alle jaren hier 
op school natuurlijk heel leuk, van groep 1 tot groep 8. Ik 
vond groep 8 wel echt het leukst met kamp en musical 
en natuurlijk elk jaar de Evenaardag. Dit is echt een hele  
leuke school echt groep 8 is een topjaar.

Ik vond het heel leuk op de Evenaar. En ik vind het 
jammer dat ik hier wegga. Vooral groep 8 vond ik heel 
erg leuk omdat we dit jaar gala, kamp, musical en nog 
veel meer leuke dingen hebben gedaan. Maar ik heb 
ook wel zin in de Middelbare school. Ik ga naar het ECL. 
Groetjes Meike

Hoi ik ben Sven Christiaans en ik ben elf jaar. Ik ga naar 
het Haarlem College. Ik vond het leuk op de Evenaar. Ik 
heb genoten van de klas. Ik heb super leuke vrienden 
gemaakt. Er is ook veel gedaan voor mijn broertje Kay 
daar ben ik heel blij om. Voor de andere kinderen is 
deze school een aanrader. Tot ziens allemaal!

Ik ben Thoma Pattiselanno. Ik ga volgend jaar naar 
het Coornhert Lyceum. Ik ga HAVO/VWO doen. Mijn 
hobby’s zijn surfen, voetballen en  eten en verder houd 
ik ook van treinen. Ik ben 12 jaar oud en ik ben op 2 mei 
jarig. Ik heb een hele leuke tijd gehad op de Evvenaar. 
Ik ga het heel heel erg missen!! Ik wil al de juffen en 
meesters heel bedanken voor de leuke tijden. Liefs 
Thoma

Ik ben Indy en 12 jaar en ga naar het Coornhert. Ik ga 
daar naar het VWO. Ik heb een hele leuke tijd op de 
Evenaar en daar wil ik alle juffen voor bedanken. Vooral 
vond ik het uitje naar drievliet heel leuk. In groep 8 de 
activiteiten zoals kamp, het gala, alleen de musical 
moet nog komen maar dat wordt ook geweldig. Doei 
XOXO Indy

Ik ben Romy en ik ben 12 jaar. De jaren op de Evenaar 
waren erg leuk. We hebben veel geleerd zoals: muziek, 
topo, aardrijkskunde, geschiedenis en nog veel meer. 
Wat ik het leukste jaar vond is groep 8.  We hebben 
natuurlijk veel leuke dingen gedaan zoals; kamp, 
gala, veel uitjes, gezellige schooldagen enzovoort. 
De gymlessen waren altijd erg gezellig, onze klas was 
namelijk heel sportief. Ook waren er veel sportdagen 
die heel leuk waren. Het was meestal hetzelfde maar 
altijd erg leuk. Na de zomervakantie ga ik naar het 
MCA. Ik heb er op zich wel zin in maar het is heel erg 
spannend en het is moeilijk om deze klas te verlaten 
na 8 jaar. Ik wens iedereen een fijne toekomst en veel 
plezier op jullie nieuwe school. Liefs Romy

Hallo ik ben Hanna van Straaten. Ik ben 11 jaar en 
volgend jaar ga ik naar het Coornhert Lyceum. Daar ga 
ik HAVO-VWO doen. Ik zit in de klas 1HVC met Thoma, 
Lars en Olivia. Het is best raar om te beseffen dat ik 
de complete klas nog maar tot dinsdag zie. Ik kwam 
er in groep 3 bij dus ik heb met hun in totaal 6 jaar 
doorgebracht en over vier dagen valt het uit elkaar. 
Dan gaat ieder zijn eigen weg en wie weet zie ik nog 
iemand ergens op de Binnenweg. Groep 8 vond ik het 
allermooiste jaar van alle jaren omdat het kamp, gala, 
vossenjacht, eindadvies, NIO en de musical het zo 
speciaal maken. Maar ook omdat de klas dit jaar hechter 
was dan normaal. Nieuwe vriendschappen ontbloeiden 
en stelletjes kwamen. Ik heb zo genoten van de jaren 
hier op school daarom wil ik alle juffen, meesters, 
Domien en het allermeest mijn klas bedanken. 
Misschien zie ik jullie in de toekomst nog. Groetjes 
Hanna

Hoi, ik ben Lars. Ik ben 12 jaar en ik ga naar het HAVO/
VWO op het Coornhert Lyceum. Ik heb het heel erg 
leuk gehad op De Evenaar maar nu moet ik er echt 
vandaan. De evenaardag was echt het hoogtepunt van 
elk jaar, maar in groep 8 was het anders. In groep 8 was 
het hoogtepunt musical, kamp, gala en vossen jacht. 
De laatste lootjes waren echt voorbij. Ik hoop dat het 
Coornhert net zo leuk als de Evenaar wordt. De klas was 
ook heel leuk en zo leuk om jaloers op te zijn. Xxx Lars

Ik ben Rolf. Ik zit op de Evenaar maar daar ga ik jammer 
genoeg vanaf. Nu ga ik baar get ECL daar heb ik veel 
zin in. Ik vond het heel leuk op de Evenaar het was heel 
gezellig en elk jaar was anders. Groetjes Rolf

Hai mij naam is Sophie ik ben 12 jaar en ik ga naar 
Hageveld. Ik heb dit jaar heel veel plezier gehad, vooral 
het gala en kamp vond ik erg leuk.

Mijn naam is Olivia. Ik ben 11 jaar en ga naar het 
Coornhert Lyceum. Het leukste in groep 8 vond ik het 
kamp. Ook vond ikk het bal heel leuk. Ik heb heel veel 
plezier gehad op deze school en ik hooop dat het op het 
Coornhert net zo leuk wordt. Groetjes Olivia

Dit jaar was het leukste jaar ooit. We hebben ook 
heel veel leuke dingen gedaan. Een paar daarvan 
zijn; kamp, schoolvoetbal, gala, vossenjacht, musical 
en evenaardag. Ik heb een hele leuke basisschooltijd 
gehad op de Evenaar. Heel erg bedankt voor al deze 
mooie jaren. Ik ben nu 12 en ik ga naar het ECL. Ik hoop 
dat het daar ook zo leuk is. Ik moet nu ook elke dag 
gaan fietsen naar school. Toen ik op de Evenaar zat 
hoefde dat niet, want ik woon hier tegenover. Heel erg 
bedankt voor alles. Heel veel liefs van Sterre.

Hey, jij daar! Ik ben jasmijn de vries en op het moment 
dat ik dit schrijf ben ik twaalf jaar. Ik ben de grote 
zus van Syb (8) en Ttjitte (4) . Ook heb ik 3 jaar in de 
leerlingenraad gezeten. Acht jaar heb ik een onwijs 
leuke tijd gehad: veel geleerd, gelachen ,gehuild en 
heel veel goede vrienden gemaakt. Nu ben ik dus 
helemaal klaar voor de middelbare school. Over 
een paar dagen begint de zomervakantie en als die 
afgelopen is ga ik vwo doen op het Hageveld college . 
ik heb er heel veel zin in, maar natuurlijk ga ik deze klas 
heel erg missen.  Samen hebben we voor het 25 jarige 
bestaan gele ballonnen opgelaten . Dit vond ik een heel 
moment.  De evenaar heeft mij helpen ontwikkelen en 
nu groei ik door naar een andere school. Ik ga de school 
heel erg missen!  Veel liefs, Jasmijn. 

Ik ben Tijn ik zit in groep 8 ik vond het een heel leuk jaar 
mijn hobby`s zijn voetballen en kickboksen de leukste 
dingen dit jaar vond ik kamp gala feestes en nog veel 
meer nu neem ik afscheid van deze school ik vond 
het heel leuk en ik wil elke juf en meester bedanken. 
Groeten Tijn

Ik ben Hugo Ik ben  12 jaar en zit in groep 8 hierna ga 
ik naar het ECL. Mijn hobbys zijn voetbal en tennis. Ik 
vond mijn tijd op de Evenaar erg leuk. We hebben veel 
leuke dingen gedaan zoals: evenaardagen, sportdagen, 
Schooluitjes, en kamp. We hadden ook gewoon een 
hele leuke klas. Groetjes   Hugo

Ik ben Sven Heusdens en zit in groep 8 en heb hele 
leuke jaren achter de rug. Hierna ga ik naar het sancta 
maria . Hobbys van mij zijn hockey, voetbal en alle 
andere balsporten. Leuke dingen van de evenaar zijn 
de sportdag, evenaardag. De evenaar is een hele leuke 
school maar ik heb heel veel zin in het sancta.

Hoi ik ben Erin. Ik ben 12 jaar. Ik ben jarig op 25 februari. 
Volgend jaar ga ik naar de Rudolfsteiner. Ik vond het 
heel leuk op deze school met Tess, Tessa en Julia.De 
leukste groep is groep acht want daarin zijn we op kamp 
geweest  en we hadden het gala. We hadden ook de 
leukste juf, Tanya nu moeten we alleen nog de eind 
musical en het eindfeest. Liefs Erin

Hoi ik ben Julia Smits. Ik ben 12 jaar en ik ben jarig op 8 
mei. Volgend jaar ga ik samen met Tess naar het  ECL. 
Ik vond groep 8 een superleuk jaar omdat we kamp en 
gala hadden En de eindmusical die nog moet komen . 
En omdat we Tanya hadden de leukste juf ooit. En onze 
klas de leukste klas ooit.

Ik ga iedereen heel erg missen. Liefs Julia

Hallo, ik ben Tessa. Ik ben jarig op 15 April en ben toen 
12 geworden. Volgend jaar ga ik naar Hageveld en ik 
heb er super veel zin in, Maar ik ga groep 8 ook heel erg 
missen.

Ik ben in groep 7 in deze klas gekomen maar het lijkt 
alsof ik al jaren op de evenaar zit.

De leukste herinnering vind ik HEEL groep 8, want we 
hebben super leuke dingen mee gemaakt.

ik ga groep 8  nooit vergeten. En natuurlijk wil ik Tanya 
heel erg bedanken voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan.

xxx Tessa

hey, ik ben Suzie. Ik ga naar Atheneum College Hagveld.

Ik kwam in groep 3 hier op school, Julia kwam de zelfde 
dag als ik op school wennen. We werden gelijk hele 
goede vriendinnen. In groep 4 kwam ik voor het eerst 
in de kien. Ik vond het daar erg leuk want we kregen 
wat meer uitdaging. In groep 5 bestond de evenaar 25 
jaar. We hadden toen de feestweek en we gingen naar 
drievliet. In groep 6 hadden we Ilknur en Fokke, die altijd 
van die mooie verhalen vertelden. In groep 7 kregen we 
ons voorlopig advies. Maar na al die mooie jaren kwam 
dan ook nog groep 8,  waar ik zoveel leuke dingen heb 
meegemaakt dat ik niet kan kiezen welke ik het leukste 
vond. Kamp, gala, de eindmusical, En natuurlijk Tanya.

Xoxo Suzie
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Hoi! Ik ben Nils. Ik ben 12 jaar en ga na de 
zomervakantie naar het Coornhert Lyceum. Mijn hobby’s 
zijn hockey, surfen en tekenen. Op het Coornhert 
lyceum ga ik VWO doen. Ik heb er heel veel zin in maar 
ik ga alle leuke dingen op de Evenaar wel missen. En 
natuurlijk ga ik ook mijn klas missen. De leuke dingen 
op De Evenaar vond ik: kamp, maar schoolvoetbal vond 
ik ook heel leuk en de musical gaat vast ook heel leuk 
worden. Ik vond groep 8 het leukste jaar. Ik ga jullie 
allemaal heel veel missen. Groetjes Nils

Ik ben Nikki Kemper. Ik ben 11 jaar oud. (25 juli wordt 
ik 12). Na de zomervakantie ga ik naar het College 
Hageveld. Ik heb daar wel zin in maar ik ga deze klas zo 
erg missen!! Ik heb echt een geweldige tijd gehad op 
De Evenaar en ik ga de Evenaar vast en zeker heel erg 
missen. De Evenaardag, sportdag, kamp, vossenjacht, 
klassenfeesten en andere dingen waren echt super 
leuk! De musical wordt vast geweldig. Ik ga nog 
genieten van de 3 dagen voor de zomervakantie, en juf 
Tanya was echt een super leuke juf! Liefs Nikki

Lieve Evenaar. Ik ben Melda en ik ben 11 jaar oud. Ik ga 
volgend jaar naar het Coornhert daar ga ik VWO doen. 
Ik vind het heel jammer dat ik weg moet bij de Evenaar. 
Ik heb er namelijk heel veel herinneringen zoals: groep 
2 toen kwam ik op de Evenaar. Groep 3 toen leerden 
we lezen, groep 4 toen we de tafels leerden en hadden 
we mijn moeder. In groep 5 gingen we naar Drievliet, in 
groep 6 hadden we weer mijn moeder, in groep 7 was 
de eerste keer in de bovenbouw. Nu zitten we in de 
laatste week van groep 8 en hebben we al superleuke 
dingen gedaan zoals kamp, gala, musical maar nu ga ik 
echt weg, Groetjes Melda

Hai ik ben Carel, en dit vond ik leuk aan alle jaren.

Groep 1: Blokkenhoek 
Groep 2: Emma 
Groep 3: Leren rekenen 
Groep 4: Tafels 
Groep 5: Grappen en grollen met de jongens 
Groep 6: Fokke 
Groep 7: De bende van de Evenaar 
Groep 8: Tanya, De Musical & Kamp

De Evenaar maakt mij compleet, zonder dit alles was ik 
niet ik.

Dit was Carel, Over En Uit.

  Carel



20

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


