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Schoolkamp groep 8

Studiedag, 
alle groepen vrij 

Algemene ouderavond, 
aanvang 20.00 uur 

Maandsluiting groep 5, 
aanvang 13.45 uur

Inloop peutermiddag 
13.30-14.30 uur



Wat zullen we je missen! 

Lieve, dappere en bijzondere Kay!

Team, kinderen en ouders



 
 
 Herfstvakantie  17-10-2016 t/m 21-10-2016
 
 Kerstvakantie  26-12-2016 t/m 06-01-2017

 Voorjaarsvakantie 20-02-2017 t/m 24-02-2017

 Pasen    14-03-2017 t/m 17-04-2017

 Meivakantie  24-04-2017 t/m 05-05-2017

 Hemelvaartsdag 25-05-2017 t/m 26-05-2017

 Pinksteren   05-06-2017

 Zomervakantie  24-07-2017 t/m 01-09-2017

Vakantierooster 2016-2017

Studiedagen

Studiedag    27-02-2017             

Studiedag    06-06-2017             



  

Informatie 
vanuit de directie

“Wauw wat is het mooi geworden!” “ Mag ik 
in de hal werken?” “ Wat zit deze bank chill!” 
Enkele enthousiaste reacties van kinderen op 
de nieuwe inrichting in de hal. Samen met het 
team, Lydia Gooijer, coordinator bieb en Op 
Stoom hebben we de afgelopen maanden de 
inrichting van de hal aangepakt. Dit vanuit onze 
visie op het werken aan 21 ste vaardigheden (zie 
schema) en ons profiel Taal en communicatie, 
waarbij we onder andere kinderen het plezier in 
lezen willen laten ervaren door een uitdagende 
en prikkelende taalomgeving te creeren. 

Inrichting hal

Informatie 
vanuit de directie

Algemene Ouderavond

Het bestuur van De Evenaar nodigt alle ouders en verzorgers met kinderen op 
De Evenaar van harte uit voor de jaarlijkse  Algemene Ouderavond op 
donderdag 23 juni om 20:00 op  school.

Op deze avond zullen het bestuur, de directeur en de  MZR terugkijken op het afgelopen 
jaar en vooruitblikken naar  het  komende. De onderwerpen waarover we met elkaar zullen 
spreken zijn zeer divers: ontwikkelingen en beleid op het gebied onderwijs, financiën , 
ouderbetrokkenheid.

Ook zal tijdens deze avond het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl worden gepresenteerd door 
ontwerpbureau Gemini Design. 

Daarnaast kunt U uw vragen stellen aan directeur,  MZR en bestuur en meedenken over de toekomst van 
De Evenaar.

Wij rekenen op uw belangstelling.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur.



Allereerst hebben we aan het begin van het school-
jaar, in samenwerking met kinderboekenwinkel Kie-

keboek uit Haarlem het boekenstand van de school-
bibliotheek opgeschoond. Vervolgens hebben we in 

overleg met de kinderen het boekenbestand verder 
uitgebreid. Tijdens de Kinderboekenweek en ook vorige 

week zijn er een groot aantal boeken aangeschaft. Zodra 
de kinderen deze nieuwe boeken zagen verdwenen ze in de klassen. Om de boeken goed 

te kunnen presenteren en kinderen te prikkelen om te lezen hebben we een 
mooi presentatiemeubel aangeschaft. Dit meubel treft u aan bij de entree van de 

hal. Vervolgens heeft onze klusjesman Harrij de kapstokken, prikborden, podium 
en palen in de hal een fris en modern kleurtje gegeven. Ook de prikborden in de 

klassen hebben een opknapbeurt gekregen. Vervolgens hebben we nieuwe boeken-
kasten aangeschaft die beter toegankelijk zijn voor kinderen en waarmee we onze 

boeken ook mooier kunnen presenteren. Deze kasten vindt u in de hal en in de hal bij 
groep 7. Om fijn te kunnen werken zijn in samenwerking met Op Stoom de lange tafels 

in de hal vervangen door ronde tafels. Dat deze meer uitnodigen tot samenwerken blijkt 
vanaf de eerste dag dat deze tafels in de hal staan. Ieder moment zien we kinderen(en 

leerkrachten en ouders) heerlijk met elkaar aan het werk. Door het gebruik van wifi is 
ook het werken met de iPad in de hal geen probleem. Naast de verrijdbare prenten-

boekenbakken hebben we ook verrijdbare zitmeubels aangeschaft, die ook makkelijk 
in de klas te gebruiken zijn. Daarnaast zijn er bankjes bij groep 7-8 geplaatst en fijne 

werkplekken gecreëerd. Het podium gaan we ook meer bij de hal betrekken door er een 
leesplek van te maken met onder andere een kleurige bank van Op Stoom. Tot slot zal er 

in de zomervakantie een deel van de vloerbedekking in de hal, bij groep 1-3 en groep 7-8 
worden vernieuwd om zo de plaats van de werkplekken meer te accentueren.Onze ge-

richte aandacht voor taal en communicatie heeft u ook tijdens het ruimteproject kunnen 
ervaren door tijdens de afsluiting onder andere de muurkranten te lezen, presentaties in 
de verschillende groepen bij te wonen, de wisselhoek in de kleutergroepen te bekijken, een 

zelfgemaakt spel op de iPad te spelen  en de afsluiting van de muziekdag “Kids in space “bij 
te wonen. Ook de geweldige toneelvoorstelling “” Het avondland”, onder regie van juf Mar-

janne en gespeeld door een aantal kinderen uit groep 6-8 draagt hieraan bij. Wat een plezier 
straalde hiervan af. Maar ook de kinderen in de zaal genoten volop. Zie ook de foto’s op de 

verschillende groepspagina’s en bij impressies op onze website. 

Het Poëziepaleis organiseert ieder jaar de landelijke dichtwedstrijd Kinderen en Poëzie
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De 100 mooiste gedichten krijgen een plekje in een 
echte dichtbundel. Twee jury’s bepalen de winnaars van de dichtwedstrijd. De vakjury bestaat uit 
deskundigen die veel weten van poëzie voor en door kinderen. Zij kiezen de honderd winnaars 
en bepalen wie de hoofdprijzen krijgen. De kinderjury wordt gevormd door kinderen die vaker 
poëzie lezen of schrijven. De kinderjury mag ook een hoofdprijs uitreiken. Ook wij hebben met 
groep 5 kinderen meegedaan aan de wedstrijd. Het gedicht van Nina van Munster was zo goed 
dat zij een van de 100 winnaars is. Van harte gefeliciteerd Nina! Haar gedicht komt  in de nieuwe 
dichtbundel Kinderen en Poëzie 2016, welke eind juni in de boekhandel te koop is.

Informatie 
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Winnaar Poeziewedstrijd‘‘
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Wedstrijd
2016

uitslag

Uitslag wedstrijd 2016 
Donderdag  17 maart deden we als school mee aan deze wereldwij-de wedstrijd met 4 duo’s  en 32 individuele leerlingen. Groep 3 deed dit jaar voor het eerst mee met 2 duo’s. Deze kinderen maakten 12 opgaven en de leerlingen van groep 4 t/m 8 maakten 24 opgaven en konden per vraag maximaal 5 punten verdienen. In de klassen 4 t/m 8 werd gelijker tijd in tweetallen gewerkt aan de wedstrijd zodat iedereen met reken- en wiskundeproblemen aan de slag is gegaan. 

De WiskundeWedstrijd heeft als doel leerlingen te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn. Er zijn 3 niveaus: wizFUN voor groep 3 en 4, wizKID groep 5 en 6, wizSMART groep 7 en 8. 
De uitslag en behaalde prijzen bij de Kangoeroewedstrijd 2016
De  uitslag en prijzen zijn na lang in spanning te hebben gezeten eindelijk afgelopen week bekend geworden. Guido Nuijt uit groep 8 en Kai van Loon uit groep 5 behaalden net als vorig jaar de hoog-ste schoolscore met 115 van de 120 punten en ontvingen een keuze abonnement.  

We zijn super trots op ze! In groep 3 wonnen Alisa en Lieve als duo met 45 punten. (max. score 60 punten) In groep 4 won Loeke met 101 punten. Groep 5 Reza met 103  punten. Groep 7 Rolf met 96 punten. Voor deze winnaars waren er ook leuke prijsjes. Daarbij kregen alle deelnemers aan de wedstrijd het leuke spelletje Trigo als aandenken een creatief cadeautje met 51 driehoekjes om allerlei mooie ruimtelij-ke figuren me te maken en ook nog een persoonlijk certificaat met het behaalde punten totaal.

Niet meedoen met de officiële wedstrijd, maar in duo’s in de klas aan de slag gaan en stoeien met de vraagstukken. Hierbij waren ook prijs-jes te winnen:

De winnende duo’s: 
in groep 4, Aniek en Linde. Groep 5, Rose en Nina en Sarah en Lena met eenzelfde score. Groep 6, Ilayda en Charlotte.  Groep 7, Sven H. en Indy. Groep 8, Mara en Hilde. Ook heel knap! Gefeliciteerd allemaal. 
Dat de wedstrijd leuke maar lastige vragen heeft, wilt u misschien ervaren met enkele voorbeeldvragen. Veel succes alvast.

Diny de Vries
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 Groep 5/6
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Nieuws
uit

Groep 4

Wat is er hard gewerkt aan het ruimte-project. De kinderen hebben geschilderd, gedanst, gezongen en nog veel meer!Het begon allemaal al met de spetterende opening in de hal, een voorproefje op het toneelstuk “Avondland”. Toen was de toon al op een hele positieve manier gezet en had de klas (en de juf!) er al helemaal zin in. Dat kwam eventjes heel goed uit, want met juf Claire en groep 3 gingen we diezelfde (maan)dag al aan de slag met workshops. De kinderen konden kiezen uit het maken van een Space-mobile, een Alien kleien of een 3D-ruimte kunstwerk maken. De resultaten waren echt prach-tig en de kinderen hebben metveel plezier heel hard gewerkt.De verjaardag van de meester-en-juffen werd ook gevierd in de project-maand. Toen hebben de kinderen hun tanden gezet in het maken van een ruimteschip, of ruimtestation. Ook hier deden ze heel erg hun best op.Daarnaast hebben ze ook nog een werkstuk gemaakt. Dat was best moeilijk, maar ook heel erg leuk!
Met tutoren zijn er mooie verhalen geschreven, leest u even mee?

Star Wars, door Carel (groep 7) en Thomas (groep 4):
Er was eens een man met een Light-Saber en hij had een robot arm. Toen werd hij geraakt door een kanon. Gelukkig was dat zijn robot arm! Hij had dus nog een arm. Hij liet zijn dorp in de steek, hij heette dus Luke Skywalker. Zijn ouders zijn door, maar zijn vader heet Darth Vader.
De landing op Pluto, door Suzanne (groep 4) en Julia(groep 7):De aliens zaten in een ruimteschip. Ze dachten na waar ze naartoe zouden gaan.Toen zei de ene: Zullen we naar Venus gaan?Nee, we gaan naar Mars, zei de andere.Nee, want daar is het te heet, we gaan naar Uranus!Nou, daar is het veel te koud!Toen hadden ze allebei een idee. We gaan naar Pluto!!En ze waren allebei blij.



Wat hebben we de afgelopen weken weer toch 

veel gedaan en geleerd!  Zoals u weet zijn wij 

op 11 april  gestart met  het project ‘geef me de 

ruimte’.  De maandsluiting van groep 6  stond 

dus ook in het teken van het project. De kin-

deren  hebben met z’n allen een geweldige 

maandsluiting opgevoerd! Ook hebben we op de 

laatste dag voor de meivakantie nog meegedaan aan 

de Koningspelen in Zandvoort!

Na de meivakantie  zijn we  naar Space Expo geweest 

en hebben we een muziekworkshop “Kids in Space” van 

meester Gunar gehad. We hebben prachtige raketten 

geknutseld en informatieve muurkranten over “het 

zonnestelsel” gemaakt, gewerkt met Acadin en elfjes 

over de ruimte geschreven.  Ten slotte hebben we ge-

noten van een leuke toneelstuk “ het Avondland”. Uit 

groep 6 hebben Feline, Silvester, Lisanne, Sem, Eva, Kai 

en  Emma  er aan meegedaan.

Nieuws
uit

groep 6

Nieuwe boeken: We hebben weer een heleboel nieuwe boeken ge-

kregen op school. Groep 6 mocht bij het kiezen een bijdrage leve-

ren. We hebben dan ook meteen een nieuwe boeken top 3 samenge-

steld!  

Meester Fokke en juf Ilknur

Verjaardag leerkrachten: Iedereen uit groep 6 moest een vlaggetje 

maken voor de juf en de meester. Van alle vlaggetjes gingen de klas-

senmoeders eenn hele grote slinger maken. De juffen en de meeste wa-

ren allemaal verkleed naar school gekomen, de kinderen trouwens ook.  

Je kon ook iets gaan knutselen,  in groep 6 een ruimte wezen en in groep 

5 een raket. Zo kon je in alle klassen iets maken. 

Door Silvester

Raketten: Groep 6 heeft met juf Claire van een kartonnen koker een 

raket gemaakt. We hebben in tweetallen gewerkt. Eerst hebben we 3 in-

kervingen gemaakt in de koker en daarin van karton vleugels gemaakt. 

Je mocht met twee kleuren tape de raket versieren. Als alles klaar was 

mochten we op een stuk karton van allerlei voorwerpen een ondergrond 

maken. 

Door Resa 

Eflje: We gingen met de klas een elfje maken. Een elfje maak je 

als volgt; 
eerste regel: eenn woord

tweede regel: twee woorden

derde regel: drie woorden

vierde regel: vier woorden

vijfde regel: 1 woord
Het elfje moest gaan over ‘de ruimte’. Als je klaar was met je 

elfje moest je een tekening maken. 

Door Mara



Vervolg
groep 6

Space Expo: Wij groep 6 en groep 5 zijn naar de Space Expo gegaan. Daar hebben we veel over de ruimte geleerd. We hebben bijvoorbeeld ge-leerd hoe ze in het ISS slapen, eten en naar de wc gaan. Het wc’tje is heel klein. We hebben gezien hoe een raket  deed alsof hij de lucht in werd geschoten.  Dit schoolreisje was heel leuk. 
Door Noa

Toneelstuk “Avondland”: Ik deed er aan mee. Het was heel erg leuk om er aan mee te doen. Ik speelde Nana, ik hoorde bij het rijk van de maan. We gingen ook friet en knakworst eten. Ik wil het graag nog een keer doen. Volgend jaar doe ik weer mee aan het toneelstuk want ik vond het leuk. 

Door Sem

Acadin: Ook gingen sommige kinderen aan Aca-din werken. Dat is een werkje waar je allerlei opdrachten moet maken die in een boekje staan. Soms mag je daar van de juf of meester aan werken. Deze keer ging  het over “het zonnestel-sel”. Er zitten opdrachten in zoals: hoe ver staat Saturnus van de zon? Je krijgt een ipad, je moet naar de site van Acadin dan krijg je twee tek-sten over die planeet en daar moet je het ant-woord vinden. 

Door Jamie



De afgelopen maand hebben wij gewerkt aan het project 

ruimte. We hebben verschillende dingen gedaan. We hebben in 

kleine groepjes gewerkt aan het maken van een muurkrant 

over planeten. Verder hebben we met de klas een bezoek 

gebracht aan het Teylersmuseum in Haarlem. Met meester 

Gunnar hebben we nog een mooie raketlancering met gebruik 

van muziekinstrumenten bedacht en opgevoerd in de gymzaal 

voor ouders van de school. Met juf Claire hebben we hele mooie 

tekeningen gemaakt van het heelal met pastelkrijt. Donderdag 

was de afsluiting van het project en liet iedere klas zien wat 

ze gemaakt hadden. 

Mijn lievelingsboek is: Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist. Het boek is geschreven 

door Tosca Menten. Ik vind het boek heel erg leuk omdat het heel erg grappig is.

Het gaat over……
Dirkje woont op een brandnetelplantage met zijn verschrikkelijke oom Griep en 

tante Fop.
Hij moet heel erg hard werken en moet in de schuur slapen en hij ziet verder  

helemaal niemand.
Oom Griep wil een reuzebrandnetel maken.
Het lukt Dirkje om deze te maken maar helaas gaat deze per ongeluk kapot.

Hierna doen zijn oom en tante super lief en Dirkje krijgt allemaal cadeautjes om-

dat zij willen dat hij een nieuwe reuzenbrandnetel maakt.

Deze reuzebrandnetel zal dan voor miljoenen verkocht kunnen worden.

Ze beleven een spannend maar ook een raar avontuur.
Geschreven door Anne

Het Teylers Museum
We gingen op woensdag 11 mei naar het Teylers Museum. 

We liepen naar binnen en werden ontvangen door onze begeleiders.

De klas werd in twee groepen opgesplitst.
De ene groep ging naar boven, daar kon je door een telescoop kijken en hebben we 

een proefje gedaan met knikkers over het ontstaan van kraters en er werd verteld 

over het heelal.
De andere groep ging beneden kijken, naar schilderijen en we hebben een speur-

tocht gedaan over het heelal.
Daarna was het afgelopen en zijn we weer terug naar school gefietst.

Geschreven door Nisha

De raketlancering
10 mei hebben we met de hele school een raketlancering nagedaan met muziek 

instrumenten.
Gunnar heeft ons geholpen om alles voor elkaar te krijgen.

Wij gingen als groep 8 de lancering nadoen met een kort toneelstukje. Damien en 

ik waren de presentatoren. Wij hebben de astronauten, Quinty en Julia voor hun 

vertrek geïnterviewd. 
Daarna gingen zij in hun raket zitten en werd er afgeteld voor de lancering.

Aan de dirigenten konden we zien wat we moesten doen.

Het was erg leuk! Geschreven door Yasmin

Nieuws 
uit 

groep 8




