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Leerlingen enquête

Natuurlijk vinden wij de kwaliteit van het onderwijs op onze school belangrijk. Wij vragen dan ook steeds af of het beter 
kan. Om een goed beeld van de kwaliteit op De Evenaar te krijgen, hechten we ook veel waarde aan het oordeel van 
de ouders en/of verzorgers en onze leerlingen. Daarom laten we iedere vier jaar een kwaliteitsonderzoek uitvoeren 
onder ouders en/of verzorgers en iedere twee jaar onder de leerlingen. In 2015 hebben we de laatste leerling enquête 
gehouden. In het kader van de nieuwe wet Sociale veiligheid, die per 1 januari 2017 is ingegaan, zal er vanaf heden 
jaarlijks de tevredenheid onder leerlingen worden gepeild.

In de week van 29 mei  t/m 2 juni zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst invullen. Deze vragen worden 
klassikaal en anoniem in het bijzijn van een andere leerkracht beantwoord en zullen niet bij de leerkracht of de school 
bekend gemaakt worden. De vragenlijst is opgesteld door het onafhankelijke Haarlemse bureau “Scholen met Succes”. 
Alle gegevens uit de peiling worden door het bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. De school ontvangt enkel de 
rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten. De uitkomst van het onderzoek zal worden vergeleken met de uitkomst 
van twee jaar geleden, maar ook met referentiescholen in het land. Zodra de uitslag van het onderzoek bekend is, 
zullen wij dit aan u, de leerlingenraad en de leerlingen presenteren. Naast de vragenlijst van “Scholen met Succes” 
krijgen de kinderen ook een korte vragenlijst die we zelf hebben opgesteld. Dit zijn vragen om de tevredenheid over de 
expressievakken, maandsluiting en tutoren te peilen.”

Afsluiting project ‘Schip Ahoy” 
 
Wat wordt er ontzettend veel gespeeld, gewerkt en 
geleerd in alle groepen rond het thema “Schip Ahoy”. 
Wat een opgetogen gezichtjes waren er te zien tijdens 
de opening . Over de loopplank ging iedereen aan 
boord, waarna sommigen ogen tekort kwamen om al 
het moois te zien in de  versierde hal en podium. Een 
aantal groepen zijn al naar het Scheepvaartmuseum 
geweest, hebben gastlessen gehad, proefjes gedaan 
met drijven en zinken, een schip gebouwd en nog veel 
meer. Rond het thema valt er heel veel te ontdekken en 
te beleven. 

Op donderdag 18 mei is er tussen 17.00-18.30 uur 
gelegenheid voor ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden om te zien wat we allemaal gedaan 
hebben. Kom vooral om 17.00 uur om te luisteren en te 
genieten van de spetterende afsluiting!!

Schrijfsterbezoek 
 
Op dinsdag 9 mei zal de kinderboekenschrijfster Arienne Bolt De Evenaar bezoeken. Zij heeft  onder andere het boek 
“De laatste reis van de Ballerinus”geschreven. Dit boek is  genomineerd voor een prijs! En nog wel de Hotze de Roosprijs 
2017. Arienne bezoekt groep 6, 7 en 8. Zij zal over haar schrijversvak vertellen en natuurlijk voorlezen. Ook kunnen de 
kinderen vragen stellen. Na afloop is het mogelijk om het boek “De laatste reis van de Ballerinus”te kopen. De prijs is € 
16,95. En natuurlijk zal Arienne het boek signeren. 
 
Wanneer u hier gebruik van wilt maken neemt uw kind deze dag een envelop met gepast geld mee naar school. Zie ook 
het eerder verstuurd digiduifbericht. Zie ook haar site www.ariennebolt.com.

Het programma ziet er als volgt uit:

 17.00-17.15 uur  
Optreden van het VOC Shantykoor Vijfhuizen met 
alle kinderen i.s.m. meester Gunnar, de vakleerkracht 
muziek 
 
17.15-17.30 uur  
Optreden VOC Shantykoor Vijfhuizen 
 
17.15-18.30 uur  
Tentoonstelling in alle groepen en de hal
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Verjaardag van de leerkrachten 

Op 18 mei vieren we de verjaardag van de leerkrachten. 
Ook deze dag staat in het teken van het project. 
De kinderen mogen verkleed naar school komen 
in het thema “Schip Ahoy”. In de ochtend zal er 
groepsdoorbrekend geknutseld worden en ’s middags 
draait er in iedere klas een film in het thema. De 
kinderen mogen zelf kiezen naar welke film ze gaan. 
 
Mocht u en uw kind iets aan de leerkracht willen geven, 
zijn we allemaal heel blij met een mooie tekening of 
iets zelf gemaakt. In de hal staat tevens een bus waarin 
u een envelop met een bedrag kan doen. Van het geld 
gaan we iets gezelligs met het team doen. 
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Ouderavond 2017! 
 
Op dinsdag 27 juni 2017 tussen 20:00 en 22:00 uur vindt 
de jaarlijkse ouderavond plaats. 

Net als vorig jaar zal de avond uit twee onderdelen 
bestaan: een informatief gedeelte en een energiek 
interactief gedeelte. 

Tijdens het informatieve deel zullen het bestuur, MZR, 
directie, het team en de leerlingenraad terugblikken en 
vooruitkijken.

Tijdens het interactieve deel zal op informele wijze één 
of meer relevante onderwerpen met de aanwezigen 
worden besproken. Voor hen die er vorig jaar waren: ja, 
het gaat weer zo vermakelijk worden.

Mocht u zelf trouwens een aardig en schoolbreed 
onderwerp hebben, dat u graag besproken ziet worden, 
dan zien we uw suggestie graag tegemoet. U kunt het 
mailen naar hein_goeyens@hotmail.com

De ouderavond sluiten we af met een drankje en een 
knabbeltje. 

Voor nu: noteert u alstublieft de ouderavond in uw 
agenda. 
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Fotograaf

 
Geachte ouders, 

Donderdag 11 mei  a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen. ( individueel + groep ) Omdat de foto’s 
digitaal worden opgenomen is het resultaat duidelijk het beste bij een gemiddelde kleur van de bovenkleding. Frisse 
kleuren komen het beste over. Zwart is vaak somber en fluor is zeker niet verstandig. Bij regen is het belangrijk dat uw 
kind(eren) niet met kletsnatte haren op school aankomen. 

Achtergrond:                                                                                                              
Wij zijn steeds bezig met nieuwe ideeën voor de achtergrond. Dit seizoen willen we fotograferen met een steigerhouten 
achtergrond. Alle kleuren passen hier wel goed bij.  Houd er rekening mee, dat uw kind misschien in zijn geheel op de 
foto gaat. Op verzoek, is een echt portret geen probleem. Geef dit door aan uw kind of aan de leerkracht. De school 
beslist uiteindelijk over de achtergrond. Maar voor wit, blauw of steigerhout geldt hetzelfde kledingadvies. 

Pakket:                                                                                                                         
3 vel foto’s van ongeveer 15x20 cm.                                                                           
1 portret / 1 klassenfoto of extra portret / 1 vel met kleinere foto’s. 

Internet afhandeling:  
De afhandeling van de foto’s zal weer via internet plaatsvinden.  

Ons aanbod om de foto’s te kopen is natuurlijk altijd vrijblijvend. Maar mocht u onverhoopt helemaal geen interesse 
hebben in schoolfoto’s, zou het voor ons heel prettig zijn dit aan uw kinderen door te geven en ze niet op de foto te laten 
gaan. 

Met vriendelijke groet, 
De fotografen 

Opstoom

Beste Opstoom ouders en kinderen, 
 
Een ieniemini Meivakantie 
Klein, kleiner, kleinst. Deze meivakantie - van 24 april 
t/m 5 mei - zoomen we in op alles wat klein is.

Op onze knieën zien we de wereld van de kleintjes en 
met onze microscopen doen we grootse ontdekkingen 
over het raadsel van alles wat leeft. We bouwen de BSO 
na op schaal 1:25 en we duiken in de kleinkunst. Wat we 
ook doen, we houden het klein. 

En!

Er is iets nieuws: kinderen van 8 jaar en ouder - én in 
het trotse bezit van zwemdiploma B - kunnen zich deze 
vakantie aanmelden voor de waterscouting. Lekker 
varen en kanoën bij Waterscouting Michiel Adriaenszn 
de Ruyter in Velsen Zuid. Er is extra begeleiding 
aanwezig want kantoormedewerkers van Op Stoom 
komen ons team versterken. Alle hens aan dek!

Natuurlijk heeft BSO Evenaar ook een mooi programma 
gemaakt. Een van de activiteiten is bijvoorbeeld een 
uitje; namelijk landscouting! Ouders let op: binnenkort 
hangt de inschrijflijst! Maar ook krijgt BSO Evenaar een 
logee van de familie Klein! Een spannende speurtocht, 
vlaggenroof in het klein en nog veel meer…

Op donderdag 27 april is Opstoom gesloten ivm 
Koningsdag.

Alleen in de vakantie naar Op Stoom 
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

Een terugblik op de Paasborrel. 
Wat was dat een succes! Ouders en kinderen genoten 
van de paashapjes drankjes en spelletjes. Pink Ladies 
enorm bedankt weer voor jullie inzet! Aniek en Aliex, 
toppers! Jullie ook bedankt ;)
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Dieren aan boord 
 
Woensdag zijn we met groep ½ a naar het scheepvaartmuseum in Amsterdam geweest. Daar werden we opgewacht 
door een gids en Rinus de rat. Rinus de rat woonde op een stoomboot. We zijn met zijn allen op zoek gegaan naar die 
stoomboot. Hoe zou die stoomboot er uit zien? Nee, deze boot heeft een zeil en heet dan ook een zeilboot. Ja, deze 
heeft een hele grote stoompijp, maar de boot die we zoeken heet de ”Stuyvesant “. De eerste letter is een S en de 
laatste een T. Een kleinstukje verder en ja hoor daar was de Stuyvesant. Rinus de rat liet het raampje zien waarachter 
zich de ruimte bevond waar hij “woonde”.

Op school hadden we, voorafgaand aan het bezoek aan het scheepvaartmuseum, zitten brainstormen welke dieren er 
wel eens aan boord van een schip komen en waarom. Daar waren ook mooie tekeningen over gemaakt en die hebben 
we met zijn allen bekeken. Rinus de rat liet ook een filmpje zien over dieren die aan boord geweest waren van de 
Stuyvesant en daar hoorde ook een liedje bij waar we met elkaar op gedanst hebben. Daarna zijn we naar een grote 
walvis gelopen. Alle kinderen durfden in de bek van de walvis.

De gids vertelde dat een echte walvis in één hap zijn bek vult met vis en dan het water weer door zijn “tanden” weg 
laatlopen. En dan ineens hoorden we de hartslag van de walvis, oei nu wegwezen dachten een paar kinderen en dat 
hebben we ook maar gedaan. Nog even ons 10 uurtje en dan weer terug naar school. 
 
Jolande

NIEUWS UIT GROEP 1C

Een keer per jaar hebben we met de hele school een gezamenlijk project. Maandag 10 april was het zover het project 
kon beginnen. Na een openingswoord van Domien kwamen de kinderen al zingend binnen. De kleutergroepen hebben 
als thema piraten en zeemeerminnen. 

In groep 1c hebben we een praathond Lisa genaamd. Helaas is er in het weekend niemand op school, Lisa moet zichzelf 
dan uitlaten. Tijdens het uitlaten heeft ze een fles met een briefje erin gevonden. Op maandag kwamen de kinderen 
de klas in, Lisa zat heel blij naast de fles met het briefje erin. Alle kinderen en de juf werden wel erg nieuwsgierig want 
wat was dat……hoe kwam die fles op school! Op het briefje stond dat de piraat zijn schat kwijt was, de schat zou op de 
Evenaar staan.Aadje piraatje wist niet hoe hij de schat moest vinden dus maar via flessenpost. De kinderen liepen in 
tweetallen door de school om de schat te zoeken. Ja daar stond de schatkist onder een tafel. De kinderen van groep 8 
die op de gang aan het werk waren wisten niet wat ze zagen. Wel heel spannend hoor de schat van Aadje piraatje in 1c.  

De schat is uitgebreid bekeken. Er zaten gouden muntstukken, armbanden, zwaard en een verrekijker in. De kinderen 
werden steeds enthousiaster. We dachten bij een schat hoort een piratenboot. We zijn druk aan het knutselen geslagen 
Eerst hebben we in piratenboeken gekeken wat hoort er allemaal bij een piratenboot. We kwamen erachter dat 
we zeilen, een mast, kraaiennest, anker en een stuur moesten maken. De boot is af en zoals het bij een echte boot 
hoort is de boot gedoopt. De groep heeft geproost met limonade.  De gouden muntstukken lenen zich voor allerlei 
rekenspelletjes. De termen meer, minder en evenveel komen aan bod. 

Op het knutselbord hangen allerlei mooie (enge) piratenhoofden. We hebben niet alleen een boot voor de wisselhoek 
gemaakt, ieder kind heeft zijn eigen piratenboot en in het kraaiennest staat iedere piraat op de uitkijk via de verrekijker 
of ze turen over zee op zoek naar schepen die aangevallen kunnen worden. Het thema leent zich ook voor allerlei 
nieuwe woorden. De volgende woorden zijn aan bod gekomen: kraaiennest, mast, flessenpost, school vissen en dopen.

Na de meivakantie gaan we nog  door tot 18 mei. Het project zal afgesloten worden tijdens “kom in de klas”. (17.00 t/m 
18.30). Eerst gaan we genieten van de meivakantie.

Juf Nynke en juf Ellen
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Piratenvlag maken met juf Claire

Lucas: We kregen eerst een stuk witte stof. Ik had een voorbeeld van een doodshoofd. Eerst moest ik het doodshoofd 
natekenen op de witte stof met mijn werkpotlood en toen mocht ik het verven. Ik moest ook een schort aan anders 
werden mijn kleren vies.

Tutoren

Dominique: Met tutoren hadden we een piratenboekje. Mijn tutor is Romy en zij zit in groep 8. Zij ging eerst een 
verhaaltje voorlezen over piraten.  Daarna gingen we een soort gedicht maken met woorden over piraten. Toen het af 
was mochten we de voorkant inkleuren, dat was een kleurplaat van een piraat.

Piraat op canvas

Wieger: Eerst moest ik een hele grote piraat tekenen. We moesten met een groepje afspreken hoe hij eruit zag en dan 
mocht ik hem tekenen. Het was een piratenman en hij heeft een papagaai en een zwaard. Daarna mochten Livia en ik 
hem verven.

Verhaal schrijven over piraten

Almina: We hebben ook allemaal woorden geleerd en geschreven die met piraten te maken hebben zoals: zwaard, 
papagaai, ooglap, oorbel, kanonnen, schatkaart , schatkist, munten, kapitein, doodshoofd, vlag. En van al deze woorden 
moesten we een verhaal schrijven. 

Kijktafel over piraten

Guus: We hebben allemaal spullen meegenomen voor de kijktafel zoals; een hoofddoek, 3 doodshoofden, piratendoek, 
boeken over piraten, heel veel piraten kleding, kleed met de zee erop, een piratenschip, schilderij, peddel en knuffels 
van zeedieren.  Ik had ook nog films mee. O ja, ook nog een zwaard.

Scheepvaartmuseum

Sofie: We gingen met de auto. Mijn mama reed. Livia, Noë en juf zaten ook in de auto. We moesten eerst nog een stukje 
lopen en toen kwamen we bij het museum.  We moesten in twee groepen. Wij gingen met een mevrouw naar de boot. 
Het was een hele grote boot.

Guus: Er leefden vroeger 200 mensen op de boot. Ze gingen dan naar Indonesië. Op de boot waren kanonnen en 200 
hangmatten. De kapitein , de dokter en de koopman hadden een eigen  kamer. De arme mensen aten brood en pap en 
nog meer brood. De rijke mensen die aten kip en brood en kaas. 

40 punten : IJSJES!!!

Noë: We waren altijd veel aan het kletsen op de gang en toen wilden we daar wat aan doen.  Deus we spraken af als je 
stil op de gang bent en je handen bij jezelf dan kun je een punt verdienen. Eerst hadden we 20 punten verdiend en toen 
mochten we extra speelgoeddag. En vandaag hadden we de 40 punten gehaald en mochten we langer buitenspelen en 
kregen we een ijsje. Ik vind het wel fijn op de gang als het stil is.

NIEUWS UIT GROEP 3
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Het voorjaar is in volle gang, de zon schijnt en daar worden we vrolijk van. In de klas zijn we de afgelopen periode druk 
bezig geweest met de OOK training, het begin van het project Schip Ahoy, er zijn nieuwe leesboeken gekocht en we 
hebben moestuintjes geplant. Als de zon gaat schijnen lijkt de tijd ook ineens sneller te gaan en plotseling is het al weer 
bijna meivakantie. Ik hoop dat iedereen geniet van een welverdiende vakantie en dat we daarna fris en fruitig beginnen 
aan het laatste stuk van het schooljaar.

De boeken top 3 
Door Talha en Evi

Het thema voor de boeken top 3 is: Schip Ahoy! 
 
Eerste plaats:  De kameleon 
Tweede plaats:  Piraat Puck 
Derde plaats:  De kleine piraat

De kameleon gaat over een bijzonder bootje. Piraat puck gaat over een 
kleine piraat een papegaai. De kleine piraat gaat over een klein piraatje die 
avonturen beleeft. In de klas leest de juf nu voor uit een ander boek van de 
Kameleon, de Kameleon Ahoy.

De moestuintjes 
Door Bonne en David

We hebben de moestuintjes geplant op een vrijdagmiddag, dat was best 
leuk. Dat willen we best nog een keer doen. Van de juf moeten we een 
dagboek maken. We moeten elke week van onze planten tekeningen maken. 
Ze zijn bijna allemaal gegroeid. Max had er van gegeten, we weten niet of 
hij het lekker vond , maar volgens mij is het super lekker. Ik en David hebben 
peultje, kaneel basilicum, peterselie en juffertje in het groen.

Scarabee  
Door Tomas en Jarwin

In blok 3 van geschiedenis hebben we het gehad over 
Egypte en de Egyptenaren en dus ook een beetje over 
de scarabee. Het is een symbool van de wedergeboorte 
in het oude Egypte. Een scarabee is een kever en 
meestal hebben de oude Egyptenaren er één aan een 
ketting. Wij hebben er allemaal één getekend. Er zijn 
heel veel verschillen en een lieveheersbeestje is ook 
een scarabee.

OOK training 
Door Aniek en Tamar

Elke donderdagmiddag hadden we ook training. Met de ook training leeren we met elkaar omgaan. We leren om ruzie 
uit te praten, hoe we beter naar de juf kunnen luisteren, om samen te spelen en om samen te werken. We deden ook 
leuke spelletjes. We hadden werkbladen over het buiten spelen en hoe je niet boos op elkaar hoeft te zijn. De OOK 
training heeft ons goed geholpen
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Ook met de muzieklessen van meester Gunnar zijn we 
in het thema bezig. Feline schrijft het volgende: Met 
muziek zijn we begonnen aan een zeemansproject. 
Iedereen maakt een reclame of een zeemanslied. 
We krijgen nog een gastles bij muziek met een 
accordeonspeler. We hebben al groepjes gemaakt voor 
de reclame of he zeemanslied. Iedereen doet er iets in. 
We gaan het later ook nog op het podium doen.

Wij hebben ook al twee gastlessen gehad. Nathan 
uit groep 6 heeft een presentatie gegeven over de 
koninklijke marine. Hij had een mooie PowerPoint 
gemaakt en een interessant filmpje laten zien. Er is 
ook een echte officier van een onderzeeboot in de 
klas geweest. Stephanie heeft hier een stukje over 
geschreven: Op 13 april kwam er een officier van een 
onderzeeër in groep 7 en 8 om iets te vertellen over de 
marine. Hij vertelde dat je soms wel vijf weken weg bent 
en dat je met 55 man op een boot zit. Er zijn helemaal 
geen vrouwen aan boord, anders moeten ze aparte 
douches en wc’s maken en daar is geen ruimte voor.

Ook na de welverdiende meivakantie zullen 
wij nog verder in het project duiken met als 
afsluiting op woensdag 17 mei het bezoek aan het 
scheepvaartmuseum!

NIEUWS UIT GROEP 7

Maart en april waren voor groep 7 weer drukke maanden. Op 31 maart hadden wij onze maandsluiting, wat was dat een 
leuke tijd met oefenen, in groepjes scripts schrijven en attributen knutselen. Er is echt samengewerkt en met elkaar 
meegedacht om de maandsluiting tot een groot succes te maken, dat hebben de kinderen super gedaan! ook 

Wij hebben ook meegedaan aan het Testlab van de AH. Met het lesprogramma van Testlab duiken de kinderen in de 
rol van jonge onderzoeker. Al experimenterend komen ze erachter wat voedingsstoffen en vezels doen voor hun lijf. Zo 
worden ze zich meer bewust van hun dagelijkse eten en drinken en het belang van gezonde keuzes.

Wij werken deze maand ook met het 4 en 5 mei Denkboek. 0p maandag 4 april hebben wij het 4 en 5 mei denkboek 
ontvangen, een uitgave van het nationaal comité 4 en 5 mei. Het denkboek is het grootste onderwijsproject op het 
gebied van herdenken, vieren en herinneren in Nederland. Voor de meeste kinderen is dit denkboek de eerste 
kennismaking met de onderwerpen Tweede Wereldoorlog, herdenken, vieren en leven in vrijheid of onvrijheid. In de 
klas zijn wij o.a. bezig geweest met het maken van een vragenmuur, op deze muur hebben de kinderen denkvragen en 
opzoekvragen geplakt. Ook hebben wij gedichten geschreven over wat voor ons herdenken betekent. De Denkboekjes 
gaan voor de vakantie mee naar huis en zijn ook zeker de moeite waard om thuis eens met de kinderen te bekijken.

Het project Schip Ahoy! Is op maandag 10 april van start gegaan. Wij hebben met juf Claire tijdens handvaardigheid 
gewerkt aan verschillende knopen. Jamie schrijft daar het volgende over: We gingen met de klas iets leuks doen met 
handvaardigheid, we gingen schippersknopen maken. Het was best moeilijk. We moesten eerst tien gaten maken in 
piepschuim, vijf rijen met twee gaten. We kregen twee papiertjes met allemaal verschillende schippersknopen. Je 
moest er vijf knopen kiezen en die moest je maken. De andere vijf gaten zijn voor de ouders, om de knopen proberen na 
te maken. Het was superleuk om te doen, echt top!

Tijdens de tweede handvaardigheid les hebben wij 
aan een morsecode gewerkt. Ilayda heeft hier een 
stukje over geschreven: Een week geleden hadden we 
handvaardigheid en we gingen werken met morsecode. 
Het zijn piepjes die je geeft op een schip als er een 
noodgeval is. Wij hebben dus woorden bedacht en 
onze ouders moeten kijken wat het woord is. Ze hebben 
er wel een blaadje bij om te zien wat alles is. Het was 
heel leuk om te maken. Ik verheug me erop en denk 
dat mijn ouders er erg lang over zullen doen om het te 
ontcijferen. De morsecode was erg leuk!



KLEUREN KLEUREN
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