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INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Kennemerduin
In het schooljaar 2012-2013 hadden we in het  
kader van burgerschap een samenwerking met  
het zorgcentrum Kennemerduin aan de Herenweg.  
Iedere maand werd er door een andere groep uit de 
school een bezoek gebracht aan de bewoners om 
met hen een activiteit te doen. Dit was heel erg leuk 
en zowel kinderen als bewoners genoten hiervan. 
Wegens reorganisatie en personeelstekort bij 
Kennemerduin  kon dit de afgelopen jaren niet verder 
worden voortgezet. Gelukkig zijn deze problemen 
opgelost en hebben we de samenwerking weer 
opgepakt. Tot de zomervakantie zullen kinderen 
uit groep 8 in kleine groepjes een bezoek aan het 
zorgcentrum gaan brengen. Wanneer dit voor beide 
partijen goed bevalt zullen we na de vakantie met 
groep 7 en 8 hiermee doorgaan. Verderop in de 
Belevenaar kunt u bij groep 8 hier meer over lezen.

Bedrijfshulpverlening
Op De Evenaar werken we met een veiligheidsbeleid. Dit beleid omvat zowel maatregelen op het gebied van 
sociale als fysieke veiligheid. Hiermee doelen we onder andere op brandveiligheid, verkeersveiligheid, gezondheid 
zoals ARBO maatregelen en hygiëne, het tegengaan van agressie en geweld op school. Onderdeel van het beleid 
is ook bedrijfshulpverlening. Op 22 mei hebben juf Miranda, Ilknur, Marjanne en Bianca een cursus gevolgd voor 
bedrijfshulpverlener. Allen hebben deze dag afgesloten met het behalen van het certificaat bedrijfshulpverlening. 
Op 6 juni zullen juf Jolande en Tanya de herhalingscursus volgen. Zij zijn reeds al een groot aantal jaren onze vaste 
bhv-ers in de school. Van harte gefeliciteerd allen.

Zwangerschapverlof juf Nynke
Per 7 juni zal juf Nynke met zwangerschapsverlof gaan met aansluitend ouderschapsverlof. We zijn blij dat de 
vacature die we hiervoor hadden openstaan is ingevuld. Vanaf 7 juni zal Joan Brouwers haar vervangen.  
Joan haar werkdagen zijn maandag en donderdag. Zij zal t/m de kerstvakantie de remedial teaching,  
dyslexie aanvragen en begeleiding Kien verder voortzetten.

We wensen juf Nynke een fijne zwangerschapsverlof tijd. 
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Vrijdag 1 juni is het een spannende dag voor groep 4. Dan hebben wij namelijk onze maandsluiting. De afgelopen 
weken hebben de kinderen hier hard voor geoefend. Wat het nog leuker maakt is, dat de kinderen zelf de verschillende 
onderdelen van de maandsluiting hebben bedacht. Van de dansjes tot aan de liedjes. Alles is afkomstig van de 
leerlingen. Ik heb er erg veel zin in en de leerlingen kunnen niet wachtten om te laten zien wat ze er van gemaakt 
hebben.

Groetjes van meester Barry en de leerlingen van groep 4 !

Met rekenen zijn wij hard bezig met het oefenen van 
plus en min sommen onder het honderdtal. Dit zijn 
sommen als 98 – 46 of 23 + 58. Om deze sommen 
goed uit te rekenen maken wij gebruik van de lege 
getallenlijn. En er zijn al zelfs kinderen die dit helemaal 
uit hun hoofd kunnen! Verder hebben wij geleerd 
hoeveel een kilogram precies is en hoelang een meter 
is. Natuurlijk blijven wij veel de tafels oefenen in de klas. 
De kinderen hebben verschillende liedjes geleerd die 
hen helpen bij het leren van de tafels.

Ainy over het project:

We moesten een werkstuk maken over Japan. We moesten met je groepje op de Ipad informatie zoeken over je 
onderwerp. Je kon ook veel in de boeken vinden. Je moest eerst de inhoudsopgave maken, daarna de inleiding,  
dan de vier hoofdstukken, vervolgens het slotwoord en tenslotte de voorkant. Bij handvaardigheid hadden we voor  
het project Samoerai hoeden gevouwen, het was best moeilijk. We hadden ook Samoerai zwaarden gemaakt.  
We gingen ook nog Haiku’s maken, dat is een gedicht. We moesten toen eerst zelf een dier of natuurgebied bedenken, 
daarna gingen we mediteren en heel goed denken aan ons dier of natuurgebied en daarna gingen we een woordweb 
maken.  Vervolgens konden we beginnen met de Haiku schrijven. We hebben ook nog Sushi gemaakt.

Elke schrijft een stukje over de tennisclinic:

Bij twee gymlessen had onze klas tennisles van mijn vader Alwin, Michiel, Thomas en Fabian.  
Thomas en Fabian waren Roos en mijn leraren en Fabian heb ik nu weer.

Nu gaan we verder met de tennisclinic. Voor de kinderen die nog niet zo goed konden tennissen, die kunnen het  
hoop ik nu beter, als ze het nog nooit gedaan hadden dan nu wel. Zelf vond ik het leuk en ik denk de anderen ook,  
maar misschien ook niet. Mijn vader vond het ook leuk om les te geven en hij vond het leuk om het te zien.

De mei vakantie is inmiddels voorbij en de kinderen zijn 
allemaal goed uitgerust teruggekomen op school. Dit 
komt goed uit, want er moet nog hard gewerkt worden 
tot aan de zomervakantie. We moeten ervoor zorgen dat 
de we alle lesboeken uit hebben en natuurlijk komen 
de Cito toetsen er in juni alweer aan. Een spannende 
periode, maar wij gaan er voor zorgen dat deze laatste 
periode in groep 4 vooral erg leuk gaat worden.

Micha over het project:

Het project over Japan was heel leuk. We mochten  
met de Ipads en we hadden heel veel gelachen om  
de grappige tekeningen op de Ipads. Het was soms  
wel moeilijk om de woorden goed te schrijven.  
We hebben ook een Haiku en lampion gemaakt.  
Je moest daarvoor wel 70 schubben knippen, maar  
ik had er wel 80! Het waren heel veel leuke kleuren.

Lieve en Florin vertellen over de Orka training:

De Orka training is dat je leert wat je moet doen tegen 
pesten. Je doet allemaal spelletjes en dan leer je hoe 
je op een ander kunt reageren. Er zijn ook allemaal 
verschillende superhelden. We doen met meester Rino 
vaak het gekke geluiden spel. We doen het soms ook 
met andere versies, je mag dan bijvoorbeeld niet praten 
of lachen. We moeten soms ook met een groepje 
samenwerken en dan een letter of cijfer maken,  
dat is heel leuk.

NIEUWS UIT GROEP 5

NIEUWS UIT GROEP 5



6 7

NIEUWS UIT GROEP 6 NIEUWS UIT GROEP 6

Het was geweldig maar het was ook erg spannend voor 
een heeeel vol publiek!!! Nu nog wachten tot de uitslag.

Veda

Ik vond het super dat wij dit mochten doen dus wil ik 
ook de organisator bedanken voor de leuke dag.

Thije

Wij zijn enorm trots op alle kinderen van groep 6! We 
hebben genoten van jullie optreden! 
Inmiddels hebben we bericht gehad van de jury en te 
horen gekregen dat we helaas niet door zijn.

Juf Vibeke en juf Ilknur

Bedankt juf Vibeke, Ilknur  en meester Gunar voor  
het oefenen. De auditie ging super goed! Ik vond  
het wel erg spannend.

Floortje

Ik vond het super leuk. En ik wil juf Vibeke en meester 
Gunar en juf Ilknur bedanken. Natuurlijk was het super 
tof om mee te maken.

Jarwin

Het was best wel spannend maar het is ons toch gelukt. 
Dus ik ben blij met dank aan juf ilknur, juf Vibeke en 
meester Gunnar

Bonne

We gingen eerst een liedje uitzoeken. Iedereen was 
er mee eens dat we 'samen voor altijd' kozen. Ik was 
verbaasd dat we door gingen! Maar ook heel blij!

Suzanne

Het was heel spannend, leuk en opwindend.  
Nog een keer.

Jonas

Ik vond het heel leuk en ik was zenuwachtig.

Florian

Ik bedank de klas juf Vibeke, Ilknur en meester Gunnar. 
Het was een van mijn leukste dagen van mijn leven. Nu 
iedereen die heeft geholpen bedankt het was te gek.

Quinty

Ik vond het leuk. Maar ook spannend.  
En het oefenen was leuk.

David
Toen ik op het podium stond was ik heel  zenuwachtig. 
Maar toch had ik er wel heel  veel  zin in.

Loeke

Ik vond het heel leuk, spannend en cool,  
en ik hoop dat we door zijn.

Leonard

Het was heel leuk, een super ervaring.  
Ik wil iedereen bedanken die ons steunden.

Yasin

Ik vond het gezellig en ik wil juf Ilknur, juf  Vibeke 
en meester Gunnar bedanken dat wij hier aan mee 
mochten doen. Ik hoop dat we winnen. Spannend!

Romy

Het was heel spannend maar wel heel goed,  
ik denk dat we wel doorgaan.

Quinten

We gingen elke maandag en dinsdag oefenen.  
En toen was de dag van de auditie, iedereen was  
super blij.

Philine

Ik vind alles van de wedstrijd super leuk en spannend  
ik bedank iedereen die heeft geholpen en meeleeft.

Evi

Het was heel  spannend en heel  cool.  
Nu  maar hopen dat we doorgaan

Aniek

Het was leuk\spannend want we waren als eerste  
aan de beurt.

Tamar

Ik was echt super zenuwachtig ,ik wil iedereen  
bedanken die er hebben er voor  gezorgd dat  
we dit mee konden maken.

Tomas

Toen we op moesten vond bijna iedereen het spannend, 
maar toen we op waren ging het super, het was leuk.

Amelie

Bedankt juf Ilknur en juf Vibeke voor het harde  
oefenen en bedankt meester Gunnar voor de extra 
lessen oefenen en nog een bedankje voor juf Ilknur 
voor het regelen van de versieringen.

Marijne

Ik vond het superleuk. En ik wil meester Gunar ook 
bedanken die ons heel erg heeft geholpen bij het 
voorbereiden van de auditie.

Alex

Het was super  leuk. En wij mochten als 1e,  
iedereen was  zenuwachtig.

Rosa
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De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. De uitslagen van de eindtoets zijn bekend. Er is bekend naar  
welke middelbare school iedereen gaat. Nog een aantal weken en dan zullen de leerlingen van groep 8 de school  
gaan verlaten. Tot die tijd zitten wij natuurlijk niet stil. We hebben nog een kamp voor de boeg, waar we al het hele  
jaar naar uitkijken. En na de meivakantie zijn we gestart met de musical. 

Eerst hebben we  met de hele klas de musical gelezen en kreeg je een willekeurige rol toebedeeld.  
Daarna mochten we allemaal een top vijf opschrijven en ging juf de rollen verdelen.

Dat was best wel spannend, maar volgens mij is iedereen wel blij met de rol die ze gekregen hebben.  
Nu is het tijd om de teksten te oefenen en ook de liedjes en dansjes. Samen gaan we er een spektakel van maken.

We gaan nog niet vertellen hoe hij heet en waar hij overgaat, anders is de verrassing eraf.

Verder hebben we ook weer hele leuke dingen  
gedaan met Juf Claire. We hebben een masker van  
gips gemaakt. We moesten in tweetallen werken.  
Een was de kunstenaar en de ander was het model.  
Het model moest zijn/haar gezicht goed insmeren  
met Vaseline en dan werden er steeds kleine stukje  
gips op het gezicht geplakt. Als de lag dik genoeg  
was moest het even drogen en dan kon je het 
voorzichtig van je gezicht afhalen. Als je je gezicht 
echt niet wilde doen, dan mocht je ook je hand laten 
ingipsen. Wat een mooie resultaten hebben we!  
 
Nu zijn we bezig met het bewerken van speksteen.  
Dat is heel erg leuk om te doen. Eerst moesten  
we goed naar de steen kijken om te bedenken wat  
we er van zouden willen maken. Daarna mochten we 
met vijlen, en zaagjes aan de slag. Het was niet heel  
erg makkelijk en vooral heel erg stoffig. Volgende  
keer gaan we ze afmaken door ze met water en 
schuurpapier te polijsten. Een erg leuke opdracht.
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We zijn ook gestart met bezoekjes te brengen aan het 
zorgcentrum Kennemerduin aan de Herenweg. 1x per 
maand gaat er een groepje van zes kinderen op bezoek. 
De eerste keer was het een groepje met allemaal 
meiden. Zij hebben met een aantal bewoners spelletjes 
gespeeld, zoals mens-erger-je-niet. Ze mochten 
zelfs de kamer van een bewoner bekijken! De dames 
kwamen allemaal enthousiast terug. Voor herhaling 
vatbaar dus. Na de mei-vakantie was het tijd voor de 
tweede groep om te gaan. Dit keer een mix van jongens 
en meisjes. Zij hebben liedjes gezongen en gesjoeld 
met de bewoners. Ook dit bezoek was weer een succes. 
In de komende weken die het schooljaar nog heeft 
zullen nog twee groepjes kinderen een bezoek brengen 
en dan is de hele klas aan de beurt geweest.
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