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Informatie 
vanuit de directie

Bedankt!

Hierbij wil ik alle ouders bedanken voor hun inzet en bijdrage 
tijdens dit half jaar. De hulp bij de schoolbieb, schoonmaken van 
de klassen, de was, luizenteam, klassenouders, overblijfouders, 
sportcommissie, rijden met uitstapjes, hulp bij Sint en Kerst, 
zitting in het bestuur, MZR enz.

Ontzettend bedankt allemaal!!

Ik wens iedereen een fijne vakantie, gezellige Kerstdagen 
en een geweldig 2016!

Talenten

Wat een talenten waren er deze week weer te zien tijdens de kerst optredens in de hal. 
Mooi om te zien hoe vrij de kinderen van groot tot klein op het podium dansen, zingen, 
musiceren en ook goocheltrucs laten zien. De lessen van onze vakleerkrachten dragen 
hier zeker aan bij. Niet alleen bij rekenen, taal,lezen en wereldoriëntatie kan je als kind 
je talent ontdekken, maar ook op creatief en sportief gebied. De afgelopen periode 
hebben we verschillende activiteiten gehad waarin dit zichtbaar werd. Wat te denken van 
de deelname van groep 5 aan de kinderkunstlijn, het meedoen aan de voorleeswedstrijd 
door groep 7 en 8, het maken van een klassenlied met een voorstelling voor de kinde-
ren en ouders, gedichten maken in de klas en met de hele school, meedoen aan de actie 
“Schaatsen voor water”, de Heemstedeloop en nog veel meer. In deze Belevenaar vertelt 
meester Niels wat hij met de kinderen doet tijdens de lessenserie boksen. In de 
komende Belevenaar komen ook de andere vakleerkrachten aan het woord.

Zieke leerkrachten

We zijn blij u te kunnen melden dat juf Monique zodanig hersteld is, dat zij na de 
kerstvakantie weer op woensdag, donderdag en vrijdag zelfstandig  in groep 1-2 B zal 
zijn. Juf Ellen blijft voorlopig op maandag en dinsdag in de groep. Juf Monique zal haar 
re-integratietraject verder op deze dagen voortzetten. We willen juf Hanneke enorm 
bedanken voor haar inzet, enthousiasme en betrokkenheid tijdens de vervanging op 
donderdag en vrijdag! Wie weet zien we haar nog wel eens een keertje terug in de 
school. Juf Judith van groep 5 is inmiddels ook weer aan het re-integreren. Zij werkt 
voorlopig een aantal uur op maandag, dinsdag en vrijdag met kleine groepjes kinderen 
van groep 4 t/m 6. Juf Annelies zal de vervanging verder na de kerstvakantie voortzetten.



Nieuwe intern begeleider op de Evenaar

Hierbij wil ik mij graag even voorstellen als nieuwe intern begeleider op de 
Evenaar. Ik ben Daphne Bon en woon in Amstelveen. Sommige ouders hebben 
mij 2 jaar geleden al gesproken of gezien. Destijds was ik als vervangend intern 
begeleider hier op school aan het werk. Sinds de herfstvakantie ben ik op de 
maandag en dinsdag aanwezig en vanaf 1 februari 2016 zal ik gaan werken op de 
dinsdag en donderdag. Voordat ik op de Evenaar kwam werken ben ik ruim 12 
jaar als orthopedagoog aan het werk geweest bij OnderwijsAdvies. 
Wanneer ik niet aan het werk ben, ben ik thuis druk met onze 3 dochters van 8, 6 
en 2 jaar oud. 

Enquête MZR

Enkele weken geleden is er naar alle ouders van de onderbouw een enquête 
gestuurd. Het doel van deze enquête was om inzicht te verkrijgen in het 
keuzeproces voor een school en om die inzichten te gebruiken voor 
toekomstige ouders op de Evenaar. Er zijn flink wat reacties op de enquête 
gekomen en daardoor kan de de school en het bestuur nu goed bepalen aan 
welke communicatiemiddelen zij de komende tijd aandacht gaat besteden. 
Duidelijk is dat de visie van de Evenaar en hele bepalende rol speelt in de 
keuze voor deze school. Onderstaand beeld is een samenvatting van de 
reacties en geeft goed weer hoe ouders denken over de Evenaar. 

Bedankt allemaal voor het invullen van de enquête! 

De MZR

Extra studiedag 21 januari

U heeft het ook kunnen lezen in de digiduif, maar  donderdag 21 januari zal er 
een extra studiedag zijn. Op deze dag gaan we met het team  in groepjes 
verschillende scholen bezoeken om te zien wat zij met ict in de klas doen. Ook 
gaan we daarbij in gesprek met leerkrachten van deze scholen. Dit bezoek was 
gepland op 18 november, maar helaas konden uiteindelijk niet alle scholen ons 
ontvangen.

21
JANUARI



 
Vanuit de 
gymzaal.

Hier weer eens een bericht uit de sportieve hoek.

Binnen het bewegingsonderwijs wordt het hele jaar gewerkt met leerlijnen; dat is de leerstof die per 
groep aan de orde moet komen. Stoeispelen/judo is een van de onderdelen waaraan gewerkt wordt. 
In het kader van deze contactsporten ben ik voor de oudere leerlingen vanaf groep 5 dit schooljaar 
gestart met kinderboksen. 

Waarom zijn deze contactsporten voor kinderen van belang? Door het stoeien/ judoën en 
kinderboksen  leren kinderen hun eigen grenzen te verkennen en  kennen. Als je je eigen grenzen kent, 
kun je ze ook goed aangeven aan de ander. Op deze manier leren kinderen ook wanneer de grens voor 
de ander bereikt wordt. 

Kinderboksen is ook een contactsport en een leuke variatie die de kinderen aanspreekt. Voor veel 
kinderen is het nieuw. Kinderen kunnen hun energie er in kwijt, het is heel goed voor de conditie en de 
motoriek en het zelfvertrouwen kan ook een oppepper krijgen. Kinderen leren; ”wat je uitdeelt, kun je 
terug verwachten”. Regels en afspraken zijn hierbij erg belangrijk en zijn in de introductie les heel 
duidelijk gemaakt. Hoofdregel; kinderboksen doe je alleen in de gymzaal en nooit op het plein of buiten. 
Voor het kinderboksen zijn er kinderbokshandschoenen aangeschaft. In december, januari en februari 
zullen we hiermee bezig zijn. 

Hieronder een paar foto’s die voor zichzelf spreken.



Nieuws
uit 

groep
1/2a

  Alle kinderen 
  uit groep 1/2 a
    wensen u

“Gezellige Kerst”
“Gelukkig Nieuwjaar”
“Merry Christmas”
“Lekker Kerstdiner”
“Fijne vakantie”



Nieuws
uit 

groep
1/2b

Groep 1/2 b

Traditiegetrouw is december altijd een drukke maand. Eigenlijk begint de drukte in de kleutergroep al half 

november wanneer de lampionnen voor sint maarten worden gemaakt.  De lampionnen hebben we in 

samenwerking met de andere kleutergroep gemaakt. De kinderen konden kiezen uit twee lampionnen. 

De resultaten waren erg mooi. In de ene groep werden er lampionnen gemaakt met echte bladeren en in de 

andere groep lampionnen waarbij vlinders uitgeprikt werden en vliegerpapier op de achterkant werd geplakt 

zodat het lampje er mooi doorheen kon schijnen.

Na sint maarten volgde de intocht van Sinterklaas. In de groep verscheen een inpaktafel waar de pieten de 

verlanglijstjes van de kinderen lazen en de cadeautjes inpakten, om ze snel weer, terwijl de kinderen sliepen in 

de huizenhoek, bij de open haard te zetten. De boot mocht niet ontbreken. Elke dag werd de intocht van 

Sinterklaas nagespeeld.

Juf Hanneke heeft met de kinderen pepernoten gebakken. Doordat de pepernoten zelfgemaakt zijn hebben ze 

allemaal verschillende vormen en maten. We weten nu heel goed hoe we pepernoten van klein naar groot leggen 

en hoeveel grote en kleine pepernoten we gebakken hebben. We kunnen ook schatten hoeveel pepernoten er in 

een bak liggen. De ene leerling dacht aan 20, weer een ander zei 100. Uiteindelijk bleken het 80 pepernoten te 

zijn. De pieten hebben samen met de bakkers de pepernoten in de kring onder de kinderen verdeeld. 

Juf Lies heeft met kleine groepjes de pakjesboot van cake gemaakt. Deze heeft een paar dagen op de kijktafel 

gestaan en op donderdag is de boot opgegeten.

Vrijdag 4 december kwam sinterklaas op school. Na een hartelijk welkom in de hal konden de spelletje 

beginnen. Het spannendste moment van de dag was, dat de kinderen per groepje bij sint op bezoek mochten. 

Tijdens dit bezoek werd er gezongen en kregen alle kinderen een cadeautje.  
Hieronder wat indrukken van de kinderen:
Saar: ik heb de spelletjes gedaan met Philein en Noortje en haar moeder.
Noë: Op school was het feest. Sint is niet bij Yael in de klas geweest. Ik heb kersthangers gemaakt en met Kee, 

Phebe en Abigail spelletjes gedaan en we gingen koekhappen. 



 
groep
1/2b

6 december vertrok sint weer naar Spanje en 9 december stond de kerstboom 
in de groep. Voordat de kerstballen in de boom werden gehangen hebben we alles 
op kleur en gesorteerd. Hierna mochten de kinderen om beurten een bal hoog, laag, 
naast, onder en boven in de boom hangen.

In de klas ontstond een kerstwinkel. In de huizenhoek werden boodschappenlijstjes 
gemaakt.  Als de lijstjes klaar waren gingen de kinderen boodschappen doen in de 
winkel,  daarna  terug naar de huizenhoek en de boom versieren.

De laatste schoolweek zijn er traditiegetrouw weer de optredens van de kinderen. 
Jessica heeft een mooi lied gezongen, Klaas en Guus hebben laten zien hoe goed ze 
kunnen break-dancen. 
Het jaar 2015  hebben we feestelijk afgesloten met het kerstontbijt. 
De klas was mooi versierd, iedereen is in zijn mooiste kleren op school gekomen. De 
kerstdozen waren weer prachtig en om 8 uur werd er begonnen met het ontbijt.

We willen iedereen een fijne vakantie wensen. 
Gezellige kerstdagen en een gezond 2016.

Juf Monique, Juf Hanneke, Juf Ellen



Nieuws
uit

groep 3
Kerstgedicht 
Het is bijna kerstfeest. 
In het dorp kwam een kerstbeest. 
Het was een rendier met een slurf in plaats van een neus. 
Toen kwam er ook nog een reus. 
De reus vond kerstmis helemaal niet fijn, 
want hij wilde liever bij zijn familie zijn. 
Zijn familie zit in een donkere grot, 
met een deur en een slot. 
De rendier met de slurf maakte een grote slee 
en nam de reus erop mee. 
Samen gingen ze op pad, 
door een dorp en een stad. 
Ze moesten de sleutel zoeken. 
Ze zochten in alle hoeken. 
Ze zagen een kerstboom op het plein 
Maar op de plek waar de piek hoorde te zijn…… 
Hing een hele mooie sleutel  
en de reus liet van blijdschap een keutel. 
Ze namen de sleutel met zich mee. 
En sprongen snel weer op de slee. 
Ze kwamen laat bij de grot aan 
en ze zagen al de maan. 
Ze maakten het slot open 
en toen kwam de familie van de reus er snel uit lopen. 
De reus was nog nooit zo blij geweest 
En ze vierden allemaal een geweldig kerstfeest. 

Floris ,Alisa, Mick, Marit, Pieter, Koen, Omer, Micha, Kay, Duco, 
Demir, Anne-Myrthe, Valentijn, Elke, Lieve, Roos, Florin, Tycho, 
Maxim, Gabbi, Tommy, Alexander, Thijs, Syb, Aaldrik, Eline en 
juf Marjanne wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen 
en een heel gelukkig nieuwjaar. 
Fijne vakantie!!  
 



 
Nieuws

uit
groep 4

De dieren vieren Kerst, 
gemaakt door Max 
 
Het was Kerstmis, maar het was geen 
gewone Kerst.  
Het was dieren-Kerst en de 
dieren vieren feest en de dieren kregen 
kadootjes. 
 

De doorgedraaide Kerstman, 
gemaakt door Quinten 
 
Met Kerst was de Kerstman er niet want 
hij was doorgedraaid. 
Maar de kado’s waren er gelukkig wel. 
Maar de kinderen waren niet blij dat de 
Kerstman er niet was, 
Al helemaal niet omdat hij niet op 
school kwam. 
Eind

De maand december was een maand vol gezelligheid!
De Sint en zijn Piet dienden zich aan en we keken geregeld 
naar het Sinterklaasjournaal, best spannend.
We vierden het feest met een gezellig spellencircuit, waarbij 
de kinderen konden kiezen uit heel veel spelletjes 
(ook op het digibord), 
speculaaspop versieren, taai-taai-happen en nog veel meer. 
Heeft u de foto’s en het filmpje gezien op de groepspagina van de 
schoolwebsite? Zeker doen hoor, dan kunt u nog even nagenieten. 
Deze ochtend was zonder al die ouderhulp niet tot stand gekomen! 
Hartelijk dan daarvoor. 
 
En dan zitten we nu alweer middenin de Kerstsfeer. In de klas hebben we een 
mooie Kerstman geknutseld en met juf Claire hebben we 3-D Kerstbomen 
gemaakt, die kunt u in de hal bewonderen. 
Om nog meer in de sfeer te komen, volgen hier wat Kerstverhalen die wij 
gemaakt hebben. Juf gaf de keuze uit een aantal titels, waaronder: 
De Kerstengel, de Kerstman is verliefd, Ruzie met Kerst? (en hoe het toch nog 
goed kwam...). Maar er mocht ook een eigen titel bedacht worden. 
 

Boek van de maand

 “Oh denneboom” van Jacques Vriens en Dagmar Stam



 
groep 4

De Kerstman, 
gemaakt door Marijne 
 
Er was eens een meisje en nog een 
meisje, dat zijn er dus twee. 
En ze gingen hun sok zetten. 
De volgende dag zaten de Kerstman en 
Sinterklaas van de  Kerstkransjes te 
snoepen. 
Eind 
 

Kerstmis, 
gemaakt door Quinty 
 
Meer dan 100 jaar geleden was er een kindje 
geboren en zijn naam was Jezus. 
Maar hij lag niet in een wieg maar in een kribbe 
in doeken. 
Zijn moeders naam was Maria en zijn vaders 
naam was Jozef en Jezus was 
geboren in Betlehem in een stal. 
Er kwamen drie koningen op bezoek en zo is 
Kerstmis ontstaan. 
 



Wat vliegt de tijd...... het jaar 2015 
is alweer bijna ten einde. 
Maar wat hebben we veel gedaan sinds 
half augustus! Taal, rekenen 
(wel de analoge en digitale klokken en
de tafels in de vakantie blijven oefenen, 
groep 5?! ), begrijpend lezen, Engels, 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, 
spelling (ook op bloon blijven oefenen in de 
vakantie , hoor! ), handvaardigheid, toneel. 
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer ons beste 
beentje voor zetten. Tutoren Zoals beloofd in de 
vorige Belevenaar zouden we iets vertellen over het 
tutoren met groep 1/2b. Iedere dinsdagmiddag gaat groep 5 
het laatste half uur met de kleuters aan het werk. Dit doen ze al heel
aardig. Ze nemen hun taak heel serieus en zijn er goed op gericht om de 
kleuters te helpen bij de opdracht. De laatste keer gingen ze een 
gezelschapsspel spelen. Groep 5, jullie waren een goed voorbeeld voor 
de kleuters, hoe je een spel gezellig samenspeelt

Nieuws 
uit 

Groep 5



Het favoriete boek van...

 Lotte Klapperflappen met Knettersuiker. Geschreven door Emma van Andel, 
 de tekeningen zijn van Mariella van de Beek. Het boek gaat over Victoria die gaat 
 logeren bij heks Faa en dan beleven ze allemaal spannende en grappige avonturen. 
 Ze gaan naar Neveldal, een heksenland en dan gaan ze op bezoek bij Griezemien,
 de hoofdheks. Toen Victoria na haar logeerpartij weer thuis was, kwam heks Faa
 klapperflappen met knettersuiker brengen om lekker op te eten. Het is een 
 grappig boek, en er zijn nog meer boeken over Victoria. Groetjes van Lotte

  Reza: Mijn favoriete boek is de Griezels.
Het boek is geschreven door Roald Dahl.
Ik vind het boek zo leuk omdat het heel grappig is, en meneer en mevrouw Griezel 

plagen elkaar de hele tijd en dat doen ze op heel grappige en leuke manieren. Zoals: Mevrouw 
Griezel doet haar glazen oog in het bierglas van meneer Griezel, en meneer Griezel doet een kikker in het bed 
van mevrouw Griezel!

Zenne: Mijn lievelingsboek is Michiel van de Hazelhoeve, van Astrid Lindgren. 
Waarom ik dit boek zo leuk vind is omdat: Michiel is een jongen van ongeveer zeven. 

Hij haalt allerlei streken uit. 
Zijn moeder vindt dat dat bij zijn leeftijd hoort, maar zijn vader wordt na een streek meestal 
flink boos. 
Maar Michiel heeft de stalknecht Alfred wel gered!!! Als Michiel een streek heeft uitgehaald moet hij even in het 
timmerschuurtje zitten. Daar snijdt hij houtpoppetjes uit hout. Er zijn drie boeken over Michiel geschreven. 
Zenne 8 jaar

Groep 5

Elektriciteit
Deze maand hebben verder gewerkt over elektriciteit. We brachten een bezoek 
aan de meterkast van de school om te zien waar de elektriciteit onze school 
binnenkomt en waar het wordt verdeeld over alle klassen. Ook onderzochten we 
waar de stroom uit de batterij wel en niet door heen kon. Door de bril van Lena 
en ook de rits van Nathan ging het prima. Daarna mochten de leerlingen in 
groepjes van twee zelf aan de slag met elektriciteit. Met snoertjes, lampjes en 
een batterij kon er zelf een stroomkring gemaakt worden.



Kerst 
Met de Kerst voor de deur  hebben we de klas mooi versierd met gekleurde kerst 
kerkramen en kerststerren.
Als u dit leest hebben we het kerstontbijt alweer genuttigd en hebben we 
samen naar het kerstverhaal geluisterd en kerstliedjes gezongen.  
Voor we u/jullie gaan groeten, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om 
alle ouders, die tot nu toe in welke vorm dan ook geholpen hebben op school, 
hartelijk te bedanken. Geweldig! Dan wens ik u en jullie allen een heerlijke 
kerstvakantie toe vol warmte en blijdschap. En voor 2016 veel geluk en een 
goede gezondheid! 

Meester Fokke, juf Judith en juf Annelies.

Groep 5



Stoomboot maken 
Juf Lies, Kai, Charlotte, Ilse en Silvester gingen een stoomboot maken dat 
ging als volgt. Juf lies had een plak cake en die sneed ze en drie stukjes 
en die stapelde ze op elkaar en er was een schoorsteen en we maakten het 
vast met  glazuur. Toen mochten Kai en Charlotte met glazuur  peper-
noten op de zijkant plakken. Daarna mochten Ilse en Silvester op het dek 
bepaalde snoepjes plakken.  Toen pakten we een stukje wol en dat deden 
we op de schoorsteen en zetten we de vlaggetjes  op de stoomboot.  En als 
laatste zetten we de Zwarte Piet en Sinterklaas op de boot. 
Door Silvester.

Nieuws 
uit 

Groep 6 
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Groep 7

De maand december is altijd een drukke, 
maar gezellige maand.      
Op 4 december hebben wij een gezellig 
Sinterklaasfeest gevierd en tijdens dit schrijven 
hebben wij het Kerstfeest nog tegoed! 
Wij hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft en dan gaan wij er in 2016 weer 
vol goede moed tegenaan! 

SUPRISES 
4 December had groep 5 tot en met groep 8 suprises op school. 
We deden de suprises op 4 December omdat op 5 December op een Zaterdag was. 
Dan weet je nu misschien al dat de suprisedag op een vrijdag was. 
De dag voor 4 December gingen we de stoelen en tafels klaar zetten. 
Alle stoelen gingen in een kring en alle tafels gingen aan de kant. 
Vrijdag, als je op school kwam moest je je zelfgemaakte suprise op de tafels zetten. 
Als iedereen in de klas was gingen we naar buiten om Sinterklaas op te wachten, en daarna gingen we naar de hal. 
Daarna konden we beginnen met de suprises. De juf pakte eerst een suprise en las de naam voor. 
Als je op genoemd was mocht je je suprise openmaken en het cadeautje uitpakken. Degene die de suprise had gekregen 
mocht een andere pakken enzovoort.                                                                          
Het was een leuke dag!! 
Nikki Gr. 7 
 



 
Groep 7 

BOEK PROMOTIE!!!! 

Ik heb een boekpromotie voor de klas gedaan en dat ging 
over het boek: 
De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen. 
Ik heb daar eerst een boekverslag over gemaakt, en daarna 
mocht ik het voor de klas promoten. 
Ik heb verteld wie de schrijver is, wie de tekeningen heeft 
gemaakt enz. Daarna heb ik een stukje voorgelezen uit het 
boek zelf. Ik vond het eerst wel spannend, maar het ging 
hartstikke goed en ik ben super blij met het resultaat. 
Niet dat je er gelijk een cijfer voor kreeg hoor, maar ik ben 
gewoon super trots dat ik geweest ben en dat het super goed 
ging. 
Gemaakt door : Romy Quirine Olijerhoek. 
 

Harry Potter en de gevangenen van Azkaban 
Mijn favoriete boek is:”Harry potter en de gevangenen van 
azkaban”. Ik vind het zo’n leuk boek omdat het spannend is 
en er zit heel veel fantasie in. 
Het is het derde deel van Harry Potter, maar het is niet 
zo’n boek dat je eerst de andere delen moet lezen om het te 
begrijpen. 
Het gaat over een jongetje die op een school zit waar je kan 
leren toveren. In de zomervakantie is hij bij zijn oom en 
tante. Zijn oom en tante zijn overleden door Voldemort, een 
slechte tovenaar die na zijn dood tot leven is gekomen. 
Alleen Harry is blijven leven, maar voor Harry heeft niemand 
Voldemort overleefd. Daarom mag Harry naar Zweinstein 
(de school waar je kan leren toveren)  
 
Suzie



Nieuws 
uit 

Groep 8 Mijn Lievelingsboek 
Mijn lievelingsboek is Spirit Animals (deel 3) 
Dit boek werd geschreven door Garth Nix en Sean Williams. 
Het is mijn lievelingsboek omdat het erg spannend is. 
Er gebeuren ook veel dingen die onmogelijk zijn en dus kan ik er nog 
veel bij fantaseren. In totaal zijn er 11 boeken in deze serie, maar 
omdat ze vertaald moeten worden zijn er in Nederland pas 3 delen. 
Het volgende deel komt op 16 januari en daar heb ik echt heel veel zin 
in. Conor, Rollan, Abeke en Meilin, de vier 11-jarige Groenmantels van 
het land Erdas, moeten strijden tegen de Verslinder, een reuzenkrokodil 
en zijn Veroveraars die hun land Zhong willen bezetten. Ze gaan naar 
de gigantische olifant Dinesh. Diens talisman kan helpen dit leger te 
verslaan. Alle vier de hoofdpersonen hebben een persoonlijk totemdier 
dat beschikt over grote krachten: een panda, luipaard, wolf en valk. 
Meilin hoopt ook haar verdwenen vader te vinden, generaal in het 
Zhongese leger. Het wordt een tocht vol bittere gevechten en 
gevaren, zoals verdwalen, gevangenschap, krokodillen, gifpijlen, 
aanvallende soldaten en neushoornruiters. Van hun 
kameraadschap en teamwerk wordt het uiterste gevraagd. Zal het 
hun lukken de talisman te verkrijgen? Het verhaal heeft een open 
einde. Je moet ook de andere delen lezen om het verhaal te 
begrijpen. 
Ayla 

De voorleeswedstrijd 

De voorleeswedstrijd was echt super leuk. Ik was zo blij dat ik door mocht 
naar de finale op school. Het maakte mij niet uit of ik zou winnen of niet. 
Ik was al blij dat ik in de aula mocht voorlezen. Ik was echt heel erg 
zenuwachtig! Ik vond het wel jammer dat ik uiteindelijk niet heb gewonnen, 
maar ik gunde het de anderen ook heel erg. 
Anne 
 
De voorleeswedstrijd was een spanndende gebeurtenis. 
Het is in het begin niet chill om op de voorlees-stoel te zitten, maar later 
went het wel en zit je niet meer te trillen al seen rietje. 
Ondanks dat ik tweede ben geworden, ben ik toch heel happy! 
Want voorlezen is sowieso leuk, toch? 
Julia 



 
Groep 8 

 
Masterclasses

 
Bob, Sam S, Martijn en ik gaan 5 keer op donderdagmiddag naar het Coornhert 

Lyceum om daar Masterclasses te volgen. Dat begin tom 13.30 uur. Samen met 

Martijn doe ik: informatica. De eerste les hebben we zelf een game gemaakt op 

www.klokhuis.nl. De tweede les zijn we begonnen met het maken van een eigen 

website. Daar werk ik thuis ook aan om hem sneller groter te maken. De volgende 

3 lessen zijn na de kerstvakantie. Daar heb ik veel zin in! 

Guido 
 
Ik doe samen met Sam S de masterclass natuurkunde. Afgelopen 

donderdag hebben we met stroomkringen gewerkt. Dat was heel erg 

leuk. Bij de eerste les hadden we gewicht verdeeld over een liniaal. 

Bij de masterclass zijn allemaal kinderen uit verschillende groepen 8. 

Bob 
 

Het Coornhert Lyceum

 
We kwamen de school binnen en gingen zitten aan tafeltjes in de mediatheek. 

Daar vertelde Mevrouw van de Velde ons over hoe het is in de brugklas en wat 

je daar allemaal doet, welke niveaus de school heeft en welke vakken je krijgt. 

Aan het einde mochten we vragen stellen. 

Daarna werd de klas in tweeen verdeeld en gingen we lessen volgen. We hadden 

de vakken biologie en aardrijkskunde. Ik had eerst aardrijkskunde, het ging over 

vulkanen. Ik vond het leuk en heb er wat van geleerd. 

Daarna hadden we biologie en de meneer die de les gaf was echt super grappig. 

Ik vond biologie leuker omdat we ook door een microscoop mochten kijken. 

Daarna hadden we met de hele groep theater, dat was wel grappig en leuk. We 

deden eerst een spel waar je je heel goed voor moest concentreren dat was een 

leuk spel. Daarna moesten een aantal kinderen opdrahten uitvoeren bij een 

verhaal. Zij waren dan de foto. Bij het laatste spel mocht ik zelf ook meedoen. 

Ik vind het Coornhert Lyceum een leuke school en ga hem zeker op mijn lijstje 

schrijven. 
Noa 
 
Op donderdag 10 december ben ik met de klas naar het Coornhert geweest. We 

fietsten er naartoe. We warden ontvangen door Mevr. van de Velde. Zij 

vertelde ons hoe het gaat op de middelbare school. Daarna liepen we door de 

gangen en warden we opgedeeld in 2 groepen. Ik ging eerst biologie doen. 

Het was een grappige en aardige meester. Onder de microscoop lag een 

grasspriet en als je goed inzoomde zag je stekels op het blaadje. Toen we klaar 

waren gingen we aardrijkskunde doen en daar gingen we het hebben over 

vulkanen. Daarna was het pause en kregen we in de kantine wat te eten en te 

drinken.Daarna gingen we door naar theater daar deden we een aantal leuke

       spelletjes, zoals een soort van doorfluistertje. 

       Hierna was het klaar en gingen we terug naar school. 

       Martijn

Het Hoofdvaart College. 

Op 1 december kwamen er 1 
docent en 2 leerlingen van 
het Hoofdvaart College in de klas. 
De docent heette Berry maar op school: Meneer 
Stielstra. De 2 leerlingen heetten Mandy en Jacky, zij vertelden 
over de sportklas en de kunstklas die ze op het Hoofdvaart College 
hebben. Meneer Stielstra vertelde over welke niveaus ze op school 
hebben en hoe het op het Hoofdvaart College allemaal gaat. 
Annefleur 
 
 




