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Tweede rapport

Op 7 juli gaat het laatste rapport van uw kind mee 
naar huis. Voor dit rapport worden geen vaste 
rapportgesprekken ingepland. Wel is het mogelijk dat u 
door de leerkracht van uw kind wordt uitgenodigd om 
de resultaten van uw kind te bespreken. Daarnaast kunt 
u als ouder natuurlijk ook een gesprek bij de leerkracht 
aanvragen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de 
leerkracht van uw kind.

Renovatie in de zomervakantie

Nog even en dan is het zover…. genieten van een 
heerlijke zomervakantie. In deze periode zal er druk in 
de school gewerkt gaan worden. De plafonds in groep 
1-2 A en B worden vernieuwd en de groepen 1-2 B en 8 
krijgen nieuwe vloerbedekking. Tevens krijgt de entree 
voor en achter in de school een nieuwe inloopmat. Tot 
slot worden alle deuren en kozijnen in de school 
geschilderd. Wat een frisse start zullen we begin 
september weer maken!
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ZOMERFESTIVAL 
E V E N A A R D A G  2 0 1 7

VRIJDAG 7 JULI
• Zomerse activiteiten voor  
 groep 1 tot en met 8

• De Evenaar’s got talent

• BBQ & Drinks

• Loterij met mooie prijzen

• Muntverkoop start 26 juni

Zet het in  je agenda,  dan kunnen 
we samen het schooljaar afsluiten!
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Wereldoriëntatie met Blink Wereld

Dit jaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. 
Onze huidige methode Land in Zicht, Een zee van tijd en Natuurbuitengewoon worden niet meer geleverd. Na een 
zorgvuldig proces en het geven van proeflessen hebben we de keuze gemaakt voor Blink Wereld.

Met Blink wereld halen we een uitgebreide methode in huis die leerlingen op enthousiaste wijze leert over 
wereldoriëntatie. Blink wereld omslaat drie vakgebieden, te weten Eigentijds (geschiedenis), grenzeloos (aardrijkskunde) 
en Binnenstebuiten( natuur en techniek). Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink 
wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. In de methode zijn de laatste inzichten 
uit hersenonderzoek verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen. We informeren u graag over de 
methode.

Wereldoriëntatie interactief

Met de middelen op school, zoals digibord, iPads en computers, is het natuurlijk erg motiverend om een lesmethode 
via die middelen aan te kunnen bieden. In iedere les wordt het digibord gebruikt, raken kinderen samen in gesprek of in 
discussie en wordt samengewerkt en onderzoek gedaan. De vaardigheden die kinderen hierbij leren komen voor een 
groot deel terug in de 21e eeuwse vaardigheden. Wat leren kinderen met de methode Blink?

• De basiskennis voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek;

• Samenwerking;

• Onderzoekvaardigheden;

• Reflectie en evaluatie.

Start van de les

Iedere les wordt geopend met een fragment, muziek of plaatje. Daarover wordt gesproken en zo wordt de les ingeleid. 
Vervolgens gaan de kinderen te zien krijgen wat ze die les gaan leren. De kinderen en de leerkracht behandelen de 
basisstof en kiezen daarna waarover zij meer willen weten. Met behulp van bronnen gaan zij onderzoek doen, op het 
internet en boeken.

Verloop van de les

De les wordt door de leerkracht gestuurd, maar er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Onderzoek vindt zowel 
alleen plaats als in groepjes, waarbij kinderen ook moeten overleggenen.

De kerndoelen

De kerndoelen voor wereldoriëntatie komen ruimschoots aan bod in deze methode. Ook is er aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen op het gebied van hun mening geven en formuleren, argumenten vormen, 
samenwerking, leiding geven, processen bewaken en onderzoek doen. Op deze manier is de methode erg uitgebreid en 
sluit deze goed aan op onze leerlingenpopulatie.

De methode beschikt over toetsen die afgenomen kunnen worden en waarmee de vaardighedne van kinderen dus in 
kaart kunnen worden gebracht.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u alvast een voorproefje zien, ga naar de site www.blinkwereld.nl
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Uitnodiging voor de allerleukste schooldag van het jaar! 
De Evenaardag.

Op vrijdag 7 juli vanaf 16:00 uur barst het feest weer 
los want dan start de Evenaardag. Dit jaar in het thema  
Zomerfestival  met o.a.:

Poppenkast voor de kleintjes, Waterpistolen gevecht 
(neem zelf je coolste waterpistool mee, heb je er 
één extra, neem die ook met met je naam erop!), 
workshop dansen (ook voor ouders), Smink, Voetbal, 
zwemflipperrace, verkoop tbv het WNF. We sluiten 
natuurlijk af met de jaarlijkse Evenaar got talent show.

Ook dit jaar is er weer een loterij met serieus toffe 
prijzen zoals een zomersvakantiepakket voor in de tuin, 
cadeaubon van Juul, Proeflessen van Mom in Balance, 
de rest houden we nog even geheim! Met de opbrengst 
van de loterij sparen we mee voor een nieuw podium in 
de hal!

Voor de kinderen en ouders is er een BBQ (ook halal en 
vegetarisch).

Op  woensdag 28 juni, maandag 3, dinsdag 4, woensdag 
5 en donderdag 6 juli van 8.15 tot 8.45 is er van alles te 
doen in de hal van school, dus neem je portemonnaie 
mee!

1)  Heb je zwemflippers en een snorkel en mogen wij 
die lenen voor de flipperrace...neem ze mee, voorzien 
van je naam en leg ze in een krat op het podium

2)  Voorverkoop BBQ Kaart (3 euro per kaart), loten (1 
euro per lot) en muntjes voor overige consumpties (50 
cent per muntje).

4)  Voor de aankleding van de Costa Blanca zoeken we 
nog emmertjes & schepjes (voorzien van je naam).

Tot slot, voor deze allerleukste dag van het jaar 
kunnen we nog wat hulp gebruiken; er hangen vanaf 
maandag de 3de juli roosters in de hal waarop je je kunt 
inschrijven.

Wij hebben er weer zin in!

Hasta Pronto!

Het Evenaardag team

(Dennis, Danielle, Annemarie, Tess, Martine en Manuela)
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Voor de oudere kinderen is er De VakantieBieb, het 
zomercadeautje van de Bibliotheek. Of je nu op vakantie 
gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb vind je meer dan 60 
mooie e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb is 
nu open voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor 
volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017. 
Download de gratis app via https://vakantiebieb.nl/

LEESMONITOR

Resultaten van de Monitor de Bibliotheek op School

Visie op lezen

Op De Evenaar staat leesbevordering al langer op de agenda; sinds schooljaar 2013-2014 werkt de school vanuit een 
schoolplan Leesbevordering. Belangrijkste aanvulling vanuit het leesplan is dat vrij lezen nu al een aantal jaar voor 
alle groepen dagelijks op het rooster staat. Vrij lezen is een eenvoudige en effectieve manier om het plezier in lezen te 
stimuleren. De kinderen maken kennis met verschillende soorten boeken, tijdschriften en kranten, ervaren het plezier 
van stil een zelfgekozen boek lezen en ontwikkelen hun smaak. Daarnaast zorgt het vrij lezen ervoor dat de kinderen 
vooruit gaan in woordenschat, leesvaardigheid, tekstbegrip, spellingvaardigheid en kennis van de wereld. Dit doet zich 
sterker voor naarmate de kinderen gemotiveerder zijn om te lezen. Daarom staat het leesplezier bij vrij lezen voorop: de 
leerlingen lezen wat ze graag willen lezen.

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Dit gegeven is onlangs weer eens bevestigd door onderzoek naar het 
verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Cito-eindtoets. 

De leescultuur op De Evenaar krijgt steeds meer vorm, het wordt steeds beter zichtbaar in de onderwijsomgeving dat 
lezen een belangrijke rol speelt. Vorig jaar hebben we de schoolbieb in de hal flink aangepakt en dit schooljaar is de Avi-
bibliotheek aangevuld met veel nieuwe titels. 

En wat blijkt: HET WERKT! Uit resultaten van de Monitor de Bibliotheek op school, die we voor de tweede maal hebben 
afgenomen, blijkt dat het leesplezier van de kinderen op De Evenaar ver boven het landelijk gemiddelde scoort. Iets om 
trots op te zijn.

LEESMONITOR

De zomer komt eraan. Kinderen die tijdens de 
zomervakantie niet lezen vallen 1 à 2 AVI-niveaus terug, 
en dit geldt ook voor oudere kinderen. Dit wordt de 
‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in 
die lekker lange zomervakantie te blijven lezen! De 
kinderen uit groep 3 en 4 krijgen daarom dit jaar vlak 
voor de vakantie het boekje Zomerlezen mee naar huis.

In het onderwijs gaat het vaak over de leerkracht die ertoe 
doet. Maar het blijkt dat ouders de grootste invloed kunnen 
uitoefenen op de leesvaardigheid van hun kinderen! Onder-
zoek wijst uit dat ouders een grote invloed hebben van 49 % 
op de leesontwikkeling van kinderen wanneer zij hun kind 
stimuleren door hun leesopvoeding. Leerkrachten kunnen 
door middel van hun aanpak in de klas 43% invloed uitoefe-
nen. Dat we als school zo goed presteren op de leesmonitor 
komt dus voor een groot deel ook door de leesopvoeding 
die jullie je kind thuis geven! En dat wordt ook zichtbaar in 
de monitor.
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Bijna zomervakantie! Weer een schooljaar voorbij! Tijd voor een terugblik. 

Ook dit jaar zijn er weer een heel aantal thema’s aan bod gekomen. We hebben hard gewerkt aan de thema’s: familie, 
herfst, Sinterklaas & Kerst, bouwen, dieren, piraten en het thema dinosaurussen. Rijke thema’s waarin we spelenderwijs 
weer ontzettend veel geleerd hebben. We leren vooral van zelf ervaren en zelf doen. Zo zijn er ook dit jaar weer 
prachtige wisselhoeken ontstaan. 

We hebben het huis van opa en oma in de klas gehad, waar de hele familie samen feest kon vieren. Daarna ontstond 
er een herfstbos in de wisselhoek, de kabouters en heksen waren druk in de weer met het maken van spinnensoep. 
Sinterklaas heeft onze hele groep overgenomen, compleet met inpakhoek, een pepernotenfabriek en een bakkerij. 
Supersnel werd de bakkerij omgetoverd tot kaarsenwinkel. Wat veel kaarsen waren er te koop: kleine, grote, dunne, 
dikke. Ook konden we zelf kerststukjes maken voor de verkoop. 

Tijdens het thema bouwen hebben we zelf een muur gemetseld, laminaat en vloerbedekking gelegd, muren behangen 
en geschilderd. Genieten! Ons klushuis was nog niet weg, of we hadden plotseling een heuse dierenwinkel in de klas. 
Zelfs met bezoek van een echte parkiet! Er werden prachtige hokken voor de dieren gemaakt. In de huishoek werden de 
dieren goed verzorgd. Eten geven, verschonen, uitlaten. En natuurlijk wel de (zelfgemaakte) poep van de hond opruimen 
met behulp van een echt poepzakje. 

Vervolgens werd de groep overgenomen door zeerover Woeste Willem en zijn bemanning. Wat hebben we veel 
piraten avonturen beleefd op het vlot en het schateiland. Ook hebben we schat gegraven, schatkaarten gemaakt, boten 
gebouwd in de bouwhoek. En als afsluiter, een bezoek aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam

Inmiddels is Woeste Willem weer de zee opgegaan. Tijd voor een nieuw thema. Welk thema zullen we de laatste weken 
voor de vakantie eens doen? Dit keer mochten de kinderen zelf kiezen. Eerst kwam er een lange lijst met ideeën. Tijd om 
te laten zien welk thema je leuk vindt en welke niet. Zo ontstond er een top drie. Vervolgens mochten de kinderen hun 
definitieve keuze ‘opschrijven’.  En zo is het gekomen dat we nu over dinosaurussen werken. 

We zijn miljoenen jaren terug gegaan in de tijd, naar het tijdperk van de dino’s. En de vulkanen. We bouwen vulkanen 
in de zandtafel. Als echte archeologen zoeken we naar botten en naar oude voorwerpen, we leren de namen van de 
dino’s. Soms zijn deze namen best moeilijk, maar wat weten we er al veel! Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Diplodocus, 
Triceratops, Ankylosaurus etc. 

Op de Ipad maken we stopmotion filmpjes. Zo kunnen we onze speelgoed dino’s ‘echt’ laten lopen. En in de wisselhoek 
is een prachtig dino-museum ontstaan. Wat is er veel te zien: botten, skeletten, fossielen, dino’s van papier-maché, dino 
tekeningen (die maken we zelfs thuis voor het museum), eieren en nog veel meer.  Een wondere wereld om doorheen te 
lopen onder deskundige leiding van de gids. 

Zo komen we de weken tot aan de vakantie nog wel door. En we hebben natuurlijk ook nog de sportdag, Evenaardag en 
badjesdag in het verschiet. Check, check, check! Alles afgewerkt, tijd voor vakantie. 

Maar voordat het zover is, gaan de kinderen uit groep 2 eerst nog een kijkje nemen in groep 3, bij juf Tineke. Ze zijn zo 
ontzettend benieuwd! De kinderen die na de vakantie bij ons in de groep komen, zijn de afgelopen week een uurtje 
komen kijken en spelen. Ook zij kijken er naar uit om naar school te gaan. En de kinderen van groep 1, die weten heel 
goed dat zij na de vakantie de oudsten zijn. Dat is natuurlijk wel iets om trots op te zijn! 

Ook ik ben trots, op deze groep kinderen. Niet alleen hebben we veel geleerd en gedaan, we hebben samen ook 
ontzettend veel plezier gehad. Want naast hard werken, is er natuurlijk ook altijd tijd voor een grapje. Of twee grapjes, of 
3, of 4 of 5… Lachend werken we naar de vakantie toe. De laatste weken doen we extra veel leuke dingen! 

En dan, 6 hele weken vrij. Lekker uitslapen, helemaal niets, op vakantie, buiten spelen, waterpret, uitstapjes en dat 
soort dingen meer. Ik wil iedereen een hele fijne vakantie wensen. Geniet er van! Dan beginnen we over 6 weken weer 
uitgerust aan een nieuw schooljaar. Misschien wel met een nieuwe inrichting, nieuwe thema’s, nieuwe ideeën…

Nee. Stop. Even terug. Fijne vakantie! 

Groep 1/2b en juf Monique 

Als laatste wil ik alle ouders bedanken voor de geboden hulp. Zonder uw hulp geen materiaal voor de thema’s, geen 
uitstapjes etc. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. Bedankt! 

NIEUWS UIT GROEP 1/2 B NIEUWS UIT GROEP 1/2 B
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NIEUWS UIT GROEP 1/2 C

In februari zijn we gestart met een klein groepje kinderen die net 4 jaar geworden zijn. De eerste weken kregen we nog 
visite van kinderen uit groep 1A en 1B. Op dit moment is de groep uitgegroeid tot 15 kinderen. 

Het is voor de kinderen goed geweest om in een kleine groep te starten. Het is leuk om te zien dat de kinderen aan 
elkaar gewaagd zijn. Iedereen is behulpzaam en er zijn echte vriendschappen ontstaan. 

De eerste weken hebben de kinderen rondgekeken en kon er gekozen worden wat ze wilden spelen. Begin april zijn we 
gestart met het keuzebord. De keuze voor spel beperkte zich tot de activiteitenkaartjes die de leerkracht op het bord 
had gehangen. Er werden regels geïntroduceerd,bijvoorbeeld er mogen 4 kinderen in de huizenhoek en 3 kinderen in de 
bouwhoek. Opvallend was dat de kinderen snel door hadden hoe het werkte. Het was leuk om te zien dat kinderen die 
later instroomden (en nog niet meteen hoefden te kiezen via keuzebord) dit wel al wilden doen. Ze snapten meteen wat 
het doel was. 

Afgelopen week was het tropisch warm. Groep 1c heeft het voordeel dat er naast de klas een klein plaatsje is, de 
kinderen hebben hier heerlijk met bakken water gespeeld.

Juf Nynke en Juf Ellen

Op vrijdag 23 juni is groep 1C op schoolreisje geweest naar boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. De pret begon al in de 
auto’s ernaartoe. Op de boerderij gingen de kinderen in groepjes de speurtocht Horen, Zien en Knorren doen, waarbij ze 
spelenderwijs meer te weten kwamen over hoe varkens leven, zien, voelen en ruiken.

Er waren opdrachten zoals: de goede pootjes bij dieren zoeken, boerderijdieren van klein naar groot sorteren, welke 
poep hoort bij welke dieren en de varkens voeren. De kalfjes in de stal kregen ook veel aandacht van de kinderen. Na de 
speurtocht was er even tijd voor het 10-uurtje en daarna konden de kinderen nog even heerlijk spelen in de speeltuin. 
Met het mooie weer en de hulp van de ouders die mee waren, was het een geslaagde ochtend!

NIEUWS UIT GROEP 1/2 C
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En dan is het schooljaar alweer bijna ten einde....

Nog een paar weken en dan zit het schooljaar er op en gaan de kinderen eerst genieten van hun welverdiende 
zomervakantie. Daarna gaan ze allemaal goed uitgerust en fris aan de slag in groep 5. Daar staan ze weer een hoop 
leuke en nieuwe uitdagingen te wachten! Wat te denken van de spreekbeurt, de boekbespreking en het tutoren? Voor 
het eerst mogen zij zelf tutor zijn, een hele stap, waar ze echt aan toe zijn.

Even terugblikken op het schooljaar in groep 4 dan maar? Want ook in groep 4 is er hard gewerkt, geknutseld, getekend, 
gedanst, gegymd en gezongen. We hebben tutorlessen gedaan met groep 7, elke week werden we trouw opgehaald 
door een vaste tutor. De tutor wisselde wel na elke vakantie, om het allemaal even fris en fruitig te houden. We hebben 
een dansworkshop gedaan aan het begin van het schooljaar, waarbij de kinderen ook mochten improviseren, iets wat 
hen erg goed afging! En het scheepvaartproject ligt nog helemaal vers in het geheugen, hoe leuk was dat?! We hebben 
allemaal genoten van het enthousiasme van de kinderen, maar ook van de hulp en inzet van alle ouders. Zonder ouders 
geen uitstapjes of andere evenementen, dus nogmaals: dank voor jullie hulp!

En verder heb ik genoten van de groep. Er kwamen gaandeweg het jaar nog 2 kinderen bij, Robbie en Aïny en wat zijn 
zij positief ontvangen door de groep, heel fijn. Als juf had ik daar bijna geen omkijken naar, zo soepel is dit verlopen! Het 
zelfstandig werken is vanuit groep 3 flink voortgezet en ook dit pikten de kinderen op een positieve manier op. Zelf het 
werk plannen en organiseren, ze deden het met inzet, knap!

Kay heeft in de groep nog een prominente plek ingenomen, zijn mooie vlinder hangt nu nog aan de wand in groep 4, 
maar zal volgend jaar natuurlijk met de groep mee verhuizen naar groep 5. Zo blijft hij altijd bij de groep en zo hoort het! 
Ook onze klassenmoeders, Annemarie en Tess wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet, het meedenken en organiseren 
van het vervoer bij uitstapjes. 

Fijne vakantie allemaal en succes met de nieuwe uitdagingen volgend jaar! Juf 10 gaat een nieuwe en ook erg leuke 
uitdaging aan in groep 3.

Liefs, juf 10.

NIEUWS UIT GROEP 4

En dan zit het jaar er al weer bijna op. Wat is het snel gegaan.  We zijn begonnen met ík-maan-roos en vis en 10 maanden 
later lezen de kinderen hun zelfgeschreven verhalen voor tijdens de maandsluiting. We hebben natuurlijk meer gedaan; 
bibliotheekbezoek, Scheepvaartmuseum, dansworkshop over spoken, kinderboekenweek, Sinterklaas en kerstfeest, 
thema Schip Ahoy met de spetterde afsluiting.

Gedurende het schooljaar mochten we Finn en Charlotte verwelkomen in groep 3. Super gezellig dat jullie erbij zijn 
gekomen. En natuurlijk Robbie die halverwege het jaar door is gegaan naar groep 4. 

Helaas was erg ook ontzettend verdrietig nieuws dit jaar; het overlijden van Bas, de lieve papa van Phebe. De kinderen 
hebben haar en elkaar heel lief getroost. Dat was in die verdrietige tijd fijn om te zien.

Ik wil via deze weg ook nog al de ouders bedanken voor jullie hulp bij het rijden en/of begeleiden van uitstapjes en 
activiteiten. En natuurlijk voor het schoonmaken van de klas. Super!

Een speciaal bedankje voor de lieve klassenmoeders Ingrid en Xandra. Dank jullie wel voor al jullie hulp dit jaar.

En dan…..lieve Phebe, Mattiz, Guus, Charlotte, Vic, Kee, Klaas, Sem, Abigail, Noë, Lucas, Finn, Livia, Almina, Maxim, Martijn, 
Felix, Elisa, Dominique, Wieger, Ijsbrand, Canike en Sofie ….ik heb een enorm gezellig jaar met jullie gehad. Jullie hebben 
heel hard gewerkt, dus ga lekker uitrusten en vakantie vieren. 

Fijne vakantie en heel veel plezier in groep 4.

NIEUWS UIT GROEP 3
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De gedichtenboom
We hadden een gedichtenboom in de klas. Daar moesten we allemaal een gedicht in hangen. 
Toen gingen we de gedichten voorlezen en cijfers geven en raden van wie het was. Toen kwam er 
een top tien uit en dat was Oscar. Het was extra knap dat hij het zelf had gemaakt (dat mocht maar 
hoefde niet, je mocht ook een al bestaand gedicht in de boom hangen).

De top tien:

1. Oscar

2. Evi

3. Suzanne

4. Tomas

5. Bonne

6. Linde

7. Thije

8. Veda

9. Juf Annelies

10. David

Dit was het gedicht van Oscar, hij had 
er een 8,5 voor gekregen: 

Konijn konijn

wat ben je klein

En je heet Krijn

Ik hou van lijm

Ik ga naar Ierland met de trein

Ik ga met Lein

Hij is ook een konijn

Hij houdt van een trein

NIEUWS UIT GROEP 5

Het favoriete boek van Philine en Floortje
Ons lievelingsboek is ‘Ik ben een zeemeermin maar dat is geheim’. Het boek is 
geschreven door Sabine Wisman en de tekeningen zijn van Annet Schaaf. De uitgever 
is Leopold uit Amsterdam. Het boek gaat over een meisje dat een zeemeermin 
kan worden. Ze wordt zeemeermin als ze de zee in gaat, een meer, een gracht, een 
vijver, een kanaal, een beek, een rivier, een sloot of een bad met zout. Ze wordt geen 
zeemeermin onder de douche, in  zwembadwater, de autowasstraat, de tuinsproeier, 
regen, hagel, sneeuw en een bad zoner zout. Het meisje durft het niet tegen haar 
moeder te zeggen, maar aan het einde van het verhaal wordt haar moeder ook een 
zeemeermin. 

Wij vinden het een grappig en spannend fantasieverhaal en er staan veel leuke 
plaatjes in. Wij vinden dat iedereen het kan lezen: jong en oud.

Een ander favoriet boek van ons is: Hotel Bonbien. Dit is ook een boek voor jong en 
oud en is geschreven door Enne Koens. Er staan geen tekeningen in dit boek. De 
uitgever is Luitingh-Sijthoff. De hoofdpersoon is Siri en haar broer heet Gilles. Hun 
ouders hebben vaak ruzie en dan denkt Siri soms dat ze gaan scheiden. Siri, Gilles 
en hun ouders hebben een hotel, dat Hotel Bonbien heet en aan de snelweg ligt. Dit 
boek is spannend en heeft ook humor. Dit waren onze lievelingsboeken.

Philine en Floortje.

NIEUWS UIT GROEP 5

Held van de week
Iedere week wordt de held van de week gekozen. De 
naam van de held komt op een papier en dat wordt op 
de deur gehangen. Iedereen schrijft hier één of meer 
complimenten op. Ook de juffen zijn held van de week 
geweest. Op vrijdag krijgt de held van de week het 
papier mee naar huis.

Marijne en Suzanne.

Voorleesboek: ‘Spees de ruimtewees’
Dit is een serie van twee boeken. De juffen lezen het 
2e deel voor: Spees de ruimtewees – Het geheim van 
Berensbos. De illustraties zijn van Hugo van Look en het 
is geschreven  door Mirjam Mous. Het is best spannend. 
Boelie de Wit gaat met de klas logeren. Maar er klinken  
vreemde geluiden en Boelie ziet een flits. Ikzelf heb het 
eerste deel gelezen.                        

Evi.

Boeken top 3
In groep 5 hebben we een boeken top 3 en dan kiezen 
wij een onderwerp. 

Dan kiezen we daar 3 boeken bij uit.

Het onderwerp van de maand juni is: dieren. Bij 
ons staat op nummer 1: De hond van nummer 13, 
op nummer 2: Warrior Cats en op nummer 3: De 
waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen.

Iedere maand wordt er een nieuwe boeken top 3 . 
Deze 3 boeken passen dan bij het thema dat we die 
maand kiezen. Toch zijn er boeken die kinderen niet zo 
leuk vinden en we stemmen op de boeken die we bij 
het thema hebben gekozen. Soms lezen kinderen de 
boeken in de top 3.

Romy en Tamar.

Zo zachtjes aan nadert het einde van het schooljaar weer. Wat hebben we hard gewerkt de afgelopen tijd. 
Methodetoetsen, citotoetsen en dat net in een tijd dat het buiten én binnen zo enorm heet in was…petje af hoor, groep 5. 
Hierna leest u wat groep 5 zoal bezig heeft gehouden en nog houdt. Veel leesplezier. 

Juf Miranda en juf Annelies.
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De laatste weken in groep 7 zijn alweer aangebroken, er wordt op dit moment 
nog hard aan de Cito’s gewerkt en de kinderen krijgen aan het eind van het jaar 
hun voorlopig advies. Heel spannend allemaal, maar iedereen zet zich heel 
goed in.

We zijn ook nog bezig met de spreekbeurten, de laatste kinderen komen deze 
week nog aan de beurt. 

Ook is er door de kinderen gelopen voor het Wereld Natuur Fonds. Een 
hele sportieve sponsorloop! De laatste enveloppen met geld moeten nog 
binnenkomen, maar hier is vast een heel mooi bedrag voor opgehaald.

Wij willen via deze weg alvast alle ouders van groep 7 bedanken voor hun 
hulp tijdens de verschillende activiteiten van het afgelopen schooljaar. Ook de 
klassenmoeders Martine en Danielle willen we bedanken voor al hun hulp en 
geregel.

Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe.

Voor alle kinderen:  Rust lekker uit in de vakantie en daarna heel veel succes en 
plezier in groep 8!

Juf Hanne en meester Barry

De Cito’s
De cito’s zijn best moeilijk maar het is wel fijn als je 
het hebt gehad. Wij hebben spelling , rekenen en 
studievaardigheid er komen nog meer cito’s aan. Ik vond 
die van spelling het moeilijkst. De cito’s zijn nog niet 
klaar. Vorig jaar hadden de meeste een goed cijfer. Wij 
hebben een nieuwe Cito dat is studievaardigheid . Als 
je de cito’s nog niet af hebt mag je het later afmaken. 
Sommige kinderen zijn soms iets sneller dan de andere 
kinderen. Sommige kinderen hadden er al thuis voor 
geleerd.

Door Feline 

De school heeft deze weken de cito’s. In groep 7 zijn 
ze voor je voorlopig advies. voor sommigen zijn ze op 
dezelfde dag als een spreekbeurt. We hebben spelling, 
rekenen en studievaardigheden gehad. Ik vond spelling 
het moeilijkst. Vooral op de warme dagen is het lastig je 
te concentreren. Bij de meeste cito’s heb je 2 delen bij 
rekenen 3.

Door Stephanie

De sponsorloop
Wij hadden een sponsorloop gedaan voor het WNF. 
Dat was heel erg leuk, maar ook erg vermoeiend. Het 
hoogste record was van Silvester, hij had 12 rondjes 
gelopen. Vanaf groep 5 gingen de kinderen rennen. 
Iedereen kreeg een briefje om je sponsors op te 
schrijven. Je moest een vast bedrag betalen. Het rondje 
wat je moest rennen werd door meester Niels uitgezet. 
Het was ongeveer 800 meter. Je had 40 minuten om 
zoveel mogelijk rondjes te rennen. Je had ook een 
afstreep briefje. Aan het begin stond meester Niels en 
op de helft stond de juf van je klas. We hebben heel 
veel geld opgehaald. Groep 0 deed allemaal spelletjes 
op het asfalt en groep 1 tot en met 4 deden spelletjes in 
de gymzaal, ook zij hebben geld opgehaald. 6 kinderen 
uit groep 7 mochten helpen bij de aanvangsgroep, het 
was heel erg leuk!

Door Charlotte

De spreekbeurten
De spreekbeurten gaan goed, de meeste kinderen vinden het ook leuk om te maken. Ik ben al geweest het ging over 
Disney, ik had een goed gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Er zijn hele populaire onderwerpen die eigenlijk nog nooit 
zijn geweest. Het zijn ook dit jaar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld: Ikea, Roald Dahl, Andre Kuipers, Friesland en Hockey 
dit zijn een paar leuke onderwerpen die je misschien ook kan gebruiken voor volgend jaar of nog dit jaar.

Geschreven Door Sem uit groep 7.
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Kamp!
Dag 1

Woensdag 21 juni was het dan eindelijk zover! We gingen op kamp! Al maandenlang zijn we hiermee bezig geweest. 
Hoe zou het eruit zien? Is het ver fietsen? Wat gaan we allemaal doen? Bij wie slapen we op de kamer? En zo kunnen 
we nog wel even doorgaan.We moesten vanaf 9.30 uur op school verzamelen. Om tien uur kon er, na nog even afscheid 
te hebben genomen van onze ouders, vertrokken worden. We vertrokken met de hele klas en een aantal ouders op de 
fiets naar Stayokay in Noordwijk. We werden door alle kinderen van de school uitgezwaaid. Het was best wel warm op 
de fiets maar gelukkig zijn we onderweg een paar keer gestopt om iets te drinken en eten. 

Om ongeveer twaalf uur kwamen we aan bij de Stayokay. We mochten nog niet in onze kamers, deze werden nog 
schoongemaakt. Maar er was genoeg te doen, we konden voetballen, basketballen, tafeltennissen, volleyballen en 
op een groot speeltoestel spelen. Na en korte pauze hebben we afscheid genomen van de ouders die met ons waren 
meegefietst.

Na de lunch zijn we met juf Tanya en juf Jolande naar de bowlingbaan gefietst. Daar kregen we van die rare 
bowlingschoenen en moesten we ons in groepjes van 6 kinderen verdelen. Juf Jolande en Tanya deden ook mee. 
De baan was leuk verlicht en er werd muziek gedraaid. We mochten geen hekjes gebruiken en uiteindelijk ging het 
bij iedereen best wel goed.Na een uurtje bowlen terug naar de herberg waar we dan eindelijk naar onze kamers toe 
mochten! Groepje voor groepje mochten we naar de kamers. Die waren best groot! Iedereen moest zijn eigen bed 
opmaken.Dat was nog niet zo heel erg makkelijk. Daarna hadden we vrije tijd totdat we gingen eten. Deze avond kregen 
we patat en frikandellen of kroketten en er was ook salade die je zelf kon klaarmaken.Na het eten hebben we op het 
gras het spel weerwolven gespeeld.Om 23.00 uur droop iedereen af naar de kamers, een uurtje later moest iedereen op 
zijn eigen kamer zijn.

NIEUWS UIT GROEP 8

Dag 2

Om 7 uur werden we wakker gemaakt door juf Tanya. Dat was soms best wel 
lastig, want door sommigen was er niet heel erg veel geslapen. Om 8 uur gingen 
we met de hele klas ontbijten. Dat was erg gezellig en ook lekker er waren 
allerlei verschillende soorten brood en beleg. Na het ontbijt kregen we een tasje 
waar ons lunchpakket in zat. We moesten alleen de broodjes zelf nog beleggen. 
Na het ontbijt moesten we onze spullen gaan pakken voor de dag. Om half tien 
was iedereen eindelijk zover. Snel op de fiets naar de Natuurschool, dat was 
gelukkig niet zo ver fietsen. We werden daar opgehaald door Daphne, zij was 
onze begeleider die dag. Met de groep liepen we het bos in naar een plek waar 
we naar beneden moesten. Daar vertelde Daphne ons van alles over wolven 
en over hoe zij leven. We leerden dat wolven een hele goede neus hebben. 
We moesten onze hand op ons hoofd leggen en kregen een geurtje op onze 
hand. Daarna moesten we op zoek naar de wolf met hetzelfde geurtje, dat was 
echt heel erg lastig. Ook hebben we nog een quiz gedaan die over wolven ging. 
Daarna liepen we naar een grasveld waar we in twee teams (roedels) een spel 
hebben gespeeld. We moesten de prooien van het andere team “stelen”. 

Na de lunch zijn we met de groep naar Langevelderslag gefietst. Daar hebben 
we op het strand met een heel groot net gevist. Helaas was door de opkomende 
vloed de vangst niet zo groot, maar we hadden toch een aantal krabbetjes en 
platvisjes. 

Na het vissen hebben we nog een quiz gespeeld over walvissen. Dit was 
een soort estafette en de winnaars kregen een haaientand. Na deze gave 
activiteiten moesten we even schuilen voor het onweer. Tussen twee 
buien door konden we mooi terugfietsen naar de herberg die gelukkig 
heel dichtbij het strand is.Na het eten, pasta was het dit keer, hadden we 
de bonte avond. Alle kinderen hadden voor die avond acts voorbereid, 
zo hebben we een optreden op de dwarsfluit gezien, een dansje, een 
toneelstukje, cabaret, verschillende quizzen en goocheltrucs. Daarna 
hebben we nog gedanst tot twaalf uur. Om half een was het helemaal stil 
in de herberg.

Dag 3

Vandaag werden we iets later wakker gemaakt dan gisteren maar het 
was voor ons gevoel nog steeds vroeg. Helaas was de laatste dag van 
kamp aangebroken. Nadat we ontbeten hadden en onze lunch hadden 
klaargemaakt was het tijd om onze spullen in te pakken. Om 10 uur 
moesten we allemaal onze kamer uit zijn. De kamers werden netjes 
achtergelaten en daarna nog gecontroleerd.De bagage zou later worden 
opgehaald dus die hebben we in de schuur van de herberg gezet. Na nog 
even een potje te hebben gevoetbald zijn we met de groep op de fiets 
vertrokken naar Noordwijk. Daar gingen we midgetgolfen en mochten we 
ook trampolinespringen. De tijd ging veel te snel voorbij. Na een heerlijk 
verkoelend ijsje stapten we op de fiets naar Langevelderslag waar een 
aantal ouders ons kwamen ophalen. Daar konden de kinderen eventueel 
nog een kleinigheidje voor thuis kopen. Om half vier zijn we op de fiets 
gestapt om weer terug te fietsen naar school.

Op school stonden alle ouders ons op te wachten en gingen we moe 
maar voldaan naar huis.Kamp is een mooie tijd om op terug te kijken!

Musical
Ook dit jaar zal groep 8 het jaar afsluiten met het spelen van een musical. Dit jaar hebben we gekozen voor de muscical: 
De school is weg! Naar aanleiding van het boek dat geschreven is door Jaques Vriens. 

Het verhaal in het kort:

Roxane komt in groep 8 op een nieuwe school. Ze heeft problemen thuis en ook op school zorgt ze voor problemen. De 
klas heeft een meester die er niet echt veel zin meer in heeft. Verder hangen er ‘s avonds ook nog hangjongeren rond 
de school. Op een avond brandt de school helemaal af en de grote vraag is natuurlijk wie heeft het gedaan? Roxane, die 
sinds de brand nergens meer te vinden is? De meester misschien? Of waren het toch de hangjongeren?

Groep 8 zal de musical spelen op maandagmiddag 17 juli om 13.00 uur voor de kinderen van school. En op 
dinsdagavond 18 juli om 20.00 uur zal groep 8 afscheid nemen van de basisschool en de musical spelen voor de ouders 
en opa’s en oma’s.
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