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Bedankt!!

Lieve ouders, wat gaat zo’n jaar toch nog snel voorbij. Met al weken zon verlangt iedereen naar een heerlijke vakantie. 
Samen hebben we er weer een mooi jaar van gemaakt met veel excursies, leuke projecten en nieuwe initiatieven. 
Zonder al jullie hulp was dit niet mogelijk geweest. Heel erg bedankt hiervoor!

Hierbij wil ik dan ook graag de leerkrachten bedanken voor al hun betrokkenheid, enthousiasme en deskundigheid 
iedere dag. Samen met kinderen en ouders vormen we de school met het mooie motto “School voor hoofd, hart en 
handen”.

Op dit moment zijn we als team al druk bezig met de planning van activiteiten en onderwijsverbeteringen voor het 
volgende schooljaar. Dit wordt vast ook weer allemaal heel leuk en uitdagend. Maar nu eerst even genieten en uitrusten. 
Namens het team wens ik iedereen een heerlijke vakantie toe!

Jubileum 30 jaar De Evenaar

Volgend schooljaar bestaat De Evenaar 30 jaar. Dit gaan we natuurlijk vieren. Op de eerste schooldag is er gelijk om 8.15 
uur een feestelijke opening. Nadat u uw kind in de klas heeft gebracht is er koffie en thee voor ouders. Bij mooi weer op 
het plein en anders in de hal van de school.

Daarnaast houden we een feestweek van 20 t/m 24 mei 2019 met iedere dag een leuke activiteit. Samen met de 
feestcommissie zijn de voorbereidingen hiervoor al gestart.

Het wordt vast een fantastisch jubileum!

Evenaarwandeling

Aan het begin van het nieuwe schooljaar, op woensdag 19 september, organiseren wij de Evenaar wandeling 2018.

De Evenaar wandeling is een wandeltocht van een kleine 5 kilometer, bedoeld voor alle leerlingen en hun ouders en/of 
verzorgers. Lekker buiten bewegen en gezelligheid! Alle groepen lopen door elkaar, dus voor kinderen en ouders ook 
een manier om elkaar bij de start van het schooljaar beter te leren kennen.

Zet u de datum alvast in de agenda?  
Meer informatie volgt en inschrijven kan in de eerste schoolweek na de vakantie.

Hartelijke groet,  
Organisatie Evenaar wandeling 2018

Berichtje van de Feestcommissie

Allereerst willen wij jullie allemaal bedanken voor een hele leuke, zonnige en vooral gezellige Evenaardag! Net als ieder 
jaar zijn wij weer blij met de hulp van jullie ouders, deze hulp zorgt er weer voor dat alles goed kan verlopen!

De zomervakantie staat voor de deur en wij hopen dat iedereen lekker gaat genieten van een welverdiende vakantie. 
Na de vakantie start het Jubileum jaar, 30 jaar Evenaar en wij zijn al weer druk bezig met de organisatie hiervan. Houd de 
Digiduif aan het einde van de vakantie goed in de gaten voor meer leuke berichtjes hierover!

Wij zijn voor het aankomende jaar op zoek naar ouders die ons willen gaan helpen in de Feestcommissie. Dit kan zijn het 
hele jaar gezellig mee doen met het organiseren van alle Evenaar activiteiten, maar het kan ook het organiseren van een 
onderdeel zijn. Denk hierbij dan aan de organisatie van Sint, Kerst, Juffendag, deel van de feestweek etc etc. 

Lijkt dit je leuk, spreek ons aan of stuur een van ons een appje.

Rest ons niets anders dan jullie een heerlijke vakantie te wensen en tot het nieuwe schooljaar!

De Feestcommissie 
Martine, Daniele, Nicole, Tess (0648793989)
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Vragenlijst veiligheidsbeleving

In de maand mei hebben we bij de kinderen van groep 5 t/m 8 een digitale  vragenlijst veiligheidsbeleving afgenomen. 
Deze peiling is jaarlijks verplicht vanuit de wet Sociale veiligheid.

De kinderen hebben vragen beantwoord op een 5 puntschaal, waarbij een score van 3.0 voldoende is. Vragen waren 
bijvoorbeeld: “Ik voel me veilig op het plein”, “Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word”, “Mijn juf of meester treedt 
op als ik bang ben voor andere kinderen”, “Ik help kinderen als ze gepest worden”,” Ik heb het naar mijn zin op school”, 
“Andere kinderen doen mij expres pijn” en “ Ik word buitengesloten”.

De resultaten zijn besproken in het team, bestuur en met de leerlingenraad. Hierna treft u de samenvatting aan. Een 
uitgebreid rapport kunt u vinden op onze website onder hoofditem praktisch en vervolgens naar protocollen te gaan.

De kinderen werken erg hard! In groep 6 zijn de 
Kieners aan het werk geweest met een dominospel. 
Hoe orden je zoiets eigenlijk, en hoeveel ogen 
zijn er? De kinderen kwamen tot verschillende 
oplossingen, u mag zelf kiezen welke u het mooist 
vindt!

Erg creatief zijn de kinderen ook, kijk maar eens naar 
deze mooi uitgevoerde klaar opdracht voor rekenen, dat 
is een wel heel mooi spiegeldier!

Joan Brouwers 

Sinds 7 juni vervang ik op de Evenaar juf Nynke, die met zwangerschapsverlof is. 
Indien nodig vind ik het ook erg leuk om voor de groep te staan.

Als leerkracht vind ik het erg belangrijk dat iedere leerling krijgt wat hij of zij 
nodig heeft. Een kind dat lekker in zijn vel zit zal goed tot leren komen. Kinderen 
zijn leergierig en gaan graag nieuwe uitdagingen aan, voor ons als leerkrachten 
is het een voorrecht om dit samen met hen mee te beleven. Als er hobbels zijn, 
dan moet daar uiteraard snel en goed wat aan gedaan worden.” 

Ik heb binnen het onderwijs al veel dingen gedaan, naast leerkracht heb ik ook 
werkervaring als dyslexiecoach, Remedial Teacher en intern begeleider. 

Ik werk ook met hoogbegaafde kinderen bij Sanyu onderwijs in Haarlem, daar 
geef ik lessen Engels aan de hele school.
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Bijlage Samenvatting Rapport WMK

Meting veiligheid leerlingen 2017-2018

Schoolnaam Basisschool De Evenaar

Afgenomen 4 oktober 2017 tot en met 8 juni 2018

Aantal respondenten 103

Aantal afgerond 97

Respons 94%

Waardering respons Uitstekend

Beoordeelde thema's

Thema Score

Veiligheidsbeleving 3,66

Het optreden van de leraar 3,26

De opstelling van de leerling 3,14

Welbevinden 3,42

Fysieke veiligheid 3,64

Sociale veiligheid 3,53

Psychische veiligheid 3,69

Materiele zaken 3,58

INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Conclusie

Basisschool De Evenaar scoort als school een 3,48. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 94%: 97 van de 103 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst

werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.
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NIEUWS UIT GROEP 1-2A

Afscheid van de voorleesoma,

Vrijdag 13 juli hebben de kinderen van groep 1/2 a 
en 1/2 b op gepaste wijze afscheid genomen van de 
voorleesoma, mevrouw Elly de Backker. 11 jaar geleden 
kwam ze bij ons op school n.a.v. een arrangement vanuit 
de Bibliotheek. Elke keer weer enthousiaste kinderen 
die meegingen voor een verhaaltje en vooral het koekje 
dat oma meebracht na elke vakantie. Alhoewel het de 
laatste jaren wat minder ging met haar gezondheid 
wilde ze elk jaar weer graag terugkomen.  

Maar nu heeft ze zelf aangegeven dat het tijd werd 
om te stoppen. Alle kinderen knutselde samen met 
hun tutor een bloem en schreven er een wens op. 
Deze bloemen zijn aan oma aangeboden tijdens een 
kort samenzijn met beide kleutergroepen. En na het 
lied “Jammer dat je weggaat”, een groot applaus en 
een grote bos bloemen werd oma door iedereen 
uitgezwaaid. 
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NIEUWS UIT GROEP 1-2B

We hebben inmiddels het thema ”Alles groeit” bij de kleuters afgerond. In de lente begint er buiten namelijk weer 
van alles te groeien. Op zoek naar knopjes, nieuwe blaadjes, twijgjes, bloesems en andere bijzonderheden, snuffelde 
groep B het speelplein rond. Er werd zowaar een nest in de boom ontdekt. Daar werd uitgebreid bij stilgestaan en 
langdurig naar omhoog getuurd. In de klas hebben we de rupsen van koolwitjes verzorgd. We hebben gezien hoe ze 
zich verpopt hebben. Het duurde ongeveer 10 dagen voor het vlinders geworden waren. Deze hebben we buiten weer 
vrij gelaten. Verder had de huishoek er een tuin bij gekregen. Er werd flink geharkt en geplant in de tuin. De bloemetjes 
van de aardbeienplant leken al op echte aardbeien. Naast tuinieren werd er in deze tuin ook gepicknickt en de was 
opgehangen. 

De muziekles van meester Gunner stond ook in het thema van de lente en de kleine beestjes. Er werden mooie ritmes 
getrommeld en daarop mocht bewogen worden als een rups of een ander diertje. We hebben de letter van de week 
i van insect, de f van fruit geleerd en de n van nest. Het getal van de week was 11 en daarna is natuurlijk de 12 aan de 
beurt. Het nieuwe thema bij de kleuters is water. Een ontdekplek wat blijft er drijven en wat gaat er zinken hoort daar 
natuurlijk ook bij. 

Maar het grootste nieuws uit groep B is toch wel dat Julia  een broertje gekregen heeft, Max! Van harte gefeliciteerd!



8

NIEUWS UIT GROEP 3

En dan is het schooljaar ineens voorbij. Wat is het jaar, als we er op terugkijken, snel voorbij gegaan. De kinderen 
kwamen als grote kleuters binnen in groep 3 en zijn nu kant-en-klaar voor de nieuwe uitdagingen in groep 4. Het eind 
van het schooljaar is ook altijd weer een moment om terug te blikken.

Ook juf begon aan een nieuwe uitdaging. Na jaren lesgeven in groep 4 en 5, weer terug naar groep 3. Starten met het 
leren lezen en werken in werkboekjes. Best spannend. In groep 2 hebben de kinderen al een gedegen voorbereiding 
gehad op het werken in groep 3, dus ze hadden er allemaal zin in! Werken met de werkboekjes van Veilig leren lezen, 
aan de slag met de rekenwerkboekjes bij de methode Wereld in getallen, heel leuk om te doen allemaal! En wat hebben 
de kinderen hard gewerkt. De eerste helft van het jaar, werden alle letters aangeboden. De tweede helft van het jaar 
kwamen er klanken bij, als -ng- en -nk-, -au- en -ou-. Zo werd de woordkennis van de kinderen steeds meer uitgebreid! 
Hierdoor konden de kinderen goed aan de slag met het werkboek wat hoort bij Taal-op-maat en het werkboekje voor 
wereldoriëntatie Blink. Deze werkboekjes vormen een goede voorbereiding op het werken in groep 4 en de kinderen 
hebben dit erg goed opgepakt.

Naast al het harde werken was er natuurlijk ook tijd voor leuke, gezamenlijke activiteiten. De Evenaardag, pas 
geleden, was een feestelijke en gezellige middag!Aan het begin van het schooljaar gingen we op bezoek bij het Frans 
Halsmuseum en de bibliotheek in Heemstede, leuk en nog leerzaam ook!

Als ik het aan de kinderen vraag, wat zij het leukst vonden dit jaar, komen er heel veel enthousiaste reacties! Zo vonden  
Saar, Philein, Walt, Isa S., Lara, Relin, Veerle, Fien en Anne-May de Evenaardag  het leukst en Jimmy, Salim Ekrem 
en Lukas het museumbezoek. Daan vond de schrijflessen erg leuk en Dagmar de gymlessen. Nur, Lenny, Isa V. en 
Josephine vonden het zingen met de gitaar leuk om te doen. Noortje vond het biebbezoek het leukst. Mila, Florian, 
Varvara vonden het Indianenproject het leukst!

En juf....? Die heeft genoten van het spelen, werken, zingen, buitenspelen en leren VAN en MET jullie kinderen! Ik wil 
ook onze klassenmoeders bedanken, de moeder van Nur en de moeder van Lenny. De moeder van Lenny heeft de 
afgelopen maanden de taak alleen op zich genomen en dat ging hartstikke goed, nadat zij was ingewerkt door de 
moeder van Nur. Ook alle andere ouders wil ik bedanken voor hun hulp en prettige samenwerking!

Fijne vakantie allemaal en tot ziens op school volgend jaar! 
Groeten van juf 10
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NIEUWS UIT GROEP 4

Een leuk jaar

Het was erg leuk in groep 4. De lessen waren leuk en meester legt goed uit. Dit jaar was gewoon 
mega leuk. De overblijfjuf was ook erg leuk. Wij vonden het erg leuk dat wij naar het museum zijn 
geweest. Het was een top jaar!

Liefs, Kee, Phebe en Abigail

Een leuke tijd in groep 4

Het hele jaar was leuk. Wij vonden vooral estafette, rekenen, spelling en schrijven leuk. We zijn dit 
jaar naar een museum en de ijsbaan geweest. Dit vonden wij erg leuk. Het aller leukste vonden wij 
de evenaardag.

Groetjes, Guus, Vic, Lucas, Mattiz en Felix

We vonden het leuk in groep 4. 

Wij hebben de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 goed geleerd. Wij vonden het vooral leuk bij de knutsel en 
muzieklessen.  Gym was ook altijd erg leuk.

Dominique, Almina en Livia

Acadin

Wij vonden het leuk bij acadin. Vooral de posters en de tafelspinnen maken vonden wij erg leuk. 
Het was soms best wel lastig, maar meestal ging het erg goed.

Ijsbrand en Sofie

Kien

Wij zaten dit jaar bij kien. Hier hebben wij heel veel gerekend. Het leukste thema was keersommen. 
Hier moesten wij veel leuke oefeningen doen met keersommen.

Geschreven door Felix en Lucas
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NIEUWS UIT GROEP 5

Het zit er op! Weer een heel schooljaar afgerond. En wat een schooljaar. Dit jaar hebben we veel gedaan en geleerd. 
Sommige dingen waren bekend, maar er waren ook veel nieuwe dingen. Dat krijg je als je van de onderbouw naar de 
middenbouw gaat en je opeens bij de ‘grote’ kinderen hoort. Om te beginnen niet meer vrij op vrijdagmiddag. Dat was in 
het begin even wennen. Voor het eerst tutor, topo, orka training, geweldige Blink lessen, een spreekbeurt en huiswerk. 
Het was fijn om te zien dat iedereen met veel enthousiasme hard gewerkt heeft het afgelopen jaar. We kregen twee 
nieuwe kinderen in de klas en ze zijn zonder problemen opgenomen in de groep, twee dikke duimen voor groep 5. 

We willen graag alle ouders bedanken die zich ingezet hebben dit schooljaar en in het bijzonder de klassenmoeders. 
Bedankt zonder jullie hulp was het niet gelukt!

We wensen alle kinderen een fijne welverdiende vakantie en veel succes volgend schooljaar.

Juf Hanne en Juf Miranda 

Sportdag 
Door Florin en Lieve

Vrijdag was er sportdag. Sommige kinderen gingen met de fiets en andere met 
de auto. De onderdelen waren; spijkerbroekhangen, korfbal, sprint, 60 meter 
hardlopen, balwerpen, hink stap sprong, hockey dribbel, voetbal dribbel, hoepel 
race, touwtjespringen en nog heel veel andere dingen. Groep 5 tot groep 8 
deden de duurloop. We kregen een ijsje maar het was maar 16 graden met 
regen erbij. We deden ook een peanut ball toernooi. Dat was ook van groep 5 
tot groep 8. Wij zaten bij Mexico en Brazilië. In de finale zaten Brazilië en Spanje 
en de winnaar was Spanje. De beste in groep 5 waren Syb en Florin, ze kregen 
een gouden medaille. Het was super leuk.

Tutoren 
Door Syb en Maxim

We tutoren met groep 1/2B. Meestal maken we leuke knutselwerkjes en soms gaan we met de Bee-Bots. Dat zijn robot 
bijen die niet kunnen vliegen, maar er zitten knopjes op voor vooruit, achteruit, rechts en links. Er zijn ook matten met 
letters en cijfers en een boerderij mat. De bijen kun je laten rijden op de matten. De ene keer zit je in groep 5 en de andere 
keer in groep 1/2B. Meestal werken we in het thema van groep 1/2B. Vrijdag gaan we ook Vossenjacht doen met onze 
tutorkinderen.

De Evenaardag 
Door Alexander en Aaldrik

Het was leuk omdat we veel dingen hebben gedaan. We hebben 
gezongen en er was lekker eten. We hebben ook panna knockout 
gedaan. Er was ook een gril, hmmmmmm! We gingen ook tekenen. Er 
waren ook mokken te koop waar op we hebben getekend. We hebben 
ook naar het poppenkastje gekeken en rozen gekocht. Die roken heel 
erg lekker. Er was ook een bar met drank, lekker voor de grote mensen. 
Het was dus een hele leuke dag!!!!
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NIEUWS UIT GROEP 5

Wat hebben we geleerd in groep 5 
Door Roos en Elke

In groep 5 hebben we heel veel geleerd. Bij rekenen keersommen, minsommen, plussommen en gedeeld door sommen. 
Bij taal hebben we geleerd over punten, komma’s, vraagtekens en hoofdletters. Bij spelling hebben we geleerd over 
medeklinkers, hoe je alles schrijft, stripboekwoorden, molenwoorden enzovoorts. Bij Engels leerden we Engels praten. 
Bij topo leerden we de wereld uit ons hoofd. Bij schrijven leerden we mooi schrijven. Bij estafette leerden we lezen. Bij 
aardrijkskunde leerden we 

Bij natuur leerden we wat er allemaal vanbinnen in ons lichaam zit. Bij geschiedenis leerden we dingen van vroeger. Bij 
begrijpend lezen leerden we dat we vragen heel goed moeten lezen. Bij orka training hebben we geleerd dat we rekening 
moeten houden met andere kinderen en dat als er iemand aan het woord is je er dan niet door heen moet praten.

Natuurles 
Door Thijs en Marit

We hebben onderzocht hoe het eten dat we 
eten er uiteindelijk uit komt te zien. We hebben 
met koekjes onderzocht wat de weg is door het 
spijsverteringskanaal. De les heette ‘Van mond tot 
kont’. Van de mond naar de slokdarm, dan naar de 
maag, dan naar de dunne darm, dan naar de dikke 
darm en dan naar je kont. Wat we nodig hadden: 

- koekjes 
- citroen zuur 
- een beetje water 
- een zeefje 
- een bekertje 
- een zakje 
- een vork

We moesten koekjes prakken en daar moest 
water bij (mond). Toen moesten we het door het 
plasticzakje duwen (slokdarm). Toen deden we er 
citroenzuur bij (maag). Daarna moesten er het door 
een zeefje duwen (dikke darm). Uiteindelijk zag het er 
heel vies uit.
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NIEUWS UIT GROEP 6

Vossenjacht 
Linde en Aniek

Elk jaar hebben we vossenjacht. Dan gaan we met de 
tutorkinderen (kinderen uit lagere groepen waarmee wij 
elke week iets leuks doen) door de buurt heen lopen op 
zoek naar de vossen. De vossen zijn kinderen uit groep 
8 die verkleed zijn als bijvoorbeeld: Unicorns, oude 
mensen of K3. Elk jaar zijn ze anders verkleed, maar zijn 
elk jaar kinderen uit groep 8. We krijgen ook een briefje 
mee waar de namen op staan van het groepje mensen 
wat ze naspelen. Als je ze hebt gevonden schrijven ze 
een woord op jouw blaadje. Al deze woorden samen 
vormen dan een zin. Bijvoorbeeld: heb je ook zin in de 
zomervakantie?

Een superjaar 
Tamar en Quinty

Dit schooljaar schoot voorbij. Audities meegemaakt en 
daar hebben wij ons best op gedaan. En we hebben 
een project over de wereld gedaan en een mooie 
maandsluiting neergezet met super veel pret. We gaan 
bijna naar groep 7 en daar gaan we veel beleven.

School 
Floortje en Philine

Van school wordt je blij. 
Elke dag weer bij vrienden zijn. 
  De maansluiting was leuk. 
  Van school word je blij. 
  We hebben veel geleerd dit keer. 
  Het jaar vloog zo voorbij. 
Van school wordt je blij. 
  Elke dag weer bij je vrienden zijn.

Vossenjacht 
Amelie en Rosa

Elk jaar is de vossenjacht. Dan gaat groep 8 zich 
verkleden en verstoppen. Andere klassen gaan ze dan 
verstoppen. Als je ze gaat zoeken dan krijg je een kaart 
om letters op te zetten. Als je iedereen gevonden hebt 
dan ontstaat er een zin die met de zomer te maken 
heeft. Als je niet iedereen hebt gevonden maakt dat niet 
uit. Op het eind gaat iedereen naar de klas.

Cito’s 
Jonas, Thije en Quinten

De Cito’s waren soms moeilijk, soms  makkelijk. 
Uiteindelijk deed iedereen het toch heel goed.  Er zijn 
drie soorten Cito toetsen. Spelling, begrijpend lezen 
en rekenen. De meesten vonden het niet spannend. 
Iedereen kwam er goed doorheen

Acadin 
Loeke en Veda.

Wij vinden acadin erg leuk, daarom willen we er wat 
over vertellen. We hebben een heel leuk spel gemaakt 
en mochten de regels zelf bedenken. Het waren hele 
leuke spellen en aan het eind gingen we ze met zijn 
allen spelen. De groepjes waren Jonas en Veda, Alex en 
Loeke en Rosa en Veda.

Stuk(je)  (over groep 6) 
Bedacht door Alex. Geschreven door Florian.

1       Groep zes was een leuke klas. 
2       We hadden veel lol en hebben hard gewerkt. 
3       Groep zes was een leuke klas. 
4       We hebben ook mee gedaan aan een auditie. 
5       Dat was ook heel leuk om te doen. 
6       We hadden leuke juffen (juf Vibeke, juf Ilknur). 
7       Groep zes was een leuke klas. 
8       We hadden veel lol en hebben hard gewerkt.

Schooljaar groep 6 
Bedacht door David. Geschreven door Tomas.

Wij vonden school leuk. Ons lievelingsvakken zijn gym 
en rekenen. We hebben veel geleerd bijvoorbeeld 
werkwoordspelling in het begin was dat moeilijk maar 
nu snappen we het. De cito’s waren moeilijk maar 
te doen. We gebruiken veel creativiteit bij natuur, 
aardrijkskunde en geschiedenis. EINDE

Gedicht groep 6 
Gemaakt door: Romy en Evi

Groep 6 was leuk 
En we lagen vaak in een deuk 
Lachen, zingen en springen 
We gaan met de les beginnen! 
Wij leren met Blink 
En ook met Kwink 
De juffen zijn lief 
En de kinderen zijn sportief 
Dit gedicht brengen we aan een eind 
En alles rijmt!

De auditie 
Groetjes Yasin en Bonne

Het was heel leuk de auditie. Het was een top ervaring. 
We hebben een leuk en tof jaar gehad. Ik weet één 
ding. Ik ga het wel een beetje missen. Het was vallen 
en opstaan. Ik zeg het nog één keer: HET WAS EEN 
TOPJAAR!

Lees dit niet 
Leonard en Talha

Dit schooljaar heeft groep 6 goed gewerkt. Er was wel 
wat ruzie tussen een paar kinderen. Maar vaak werd 
dat weer goed gemaakt. Wij vonden het wel een leuk 
schooljaar en wij hadden veel lol.



13

NIEUWS UIT GROEP 7

Dit schooljaar ging snel voorbij met leuke momenten erbij. Gym vind ik heel leuk, want sporten is mijn ding. Daarom vind 
ik de pauze ook heel leuk, want dan kan je voetballen. De sportdag was top met de hinkstapsprong en vergooien.  
Door Joy

Groep 7 is al weer bijna afgelopen. En ik vind dat echt heel  jammer…In dit jaar heb ik namelijk hele leuke dingen beleefd. 
Dat kwam het meest door juf Marjanne…..Juf Marjanne is namelijk een hele lieve, leuke en grappige juf! Met haar was 
het heel leuk in de klas. Maar natuurlijk vond ik juf Hanne ook heel leuk! Wat ik dit jaar ook leuk en interessant vond was 
geschiedenis. Het is dit jaar een nieuwe methode die super leuk is! Het ging ook over de Tweede Wereld Oorlog. En dat 
vond ik al helemaal interessant. Maar de rest van het jaar vond ik ook heel leuk!  
Door Elif

Dit jaar in groep 7 was echt een heel gezellig jaar. We hebben allemaal leuke dingen gedaan en geleerd. De 
Evenaar dag was echt super leuk. Dit jaar we zijn ook naar het Museum van Volkenkunde geweest daar hebben we 
gemediteerd dat was echt heel grappig en ook wel raar. Ik ben ook wel blij dat het jaar er weer opzit want ik ben 
toe aan vakantie. Maar een ding had ik echt niet willen missen en dat waren de surprises want dat was ook echt 
heel erg leuk en gezellig (en lekker). In de pauzes voetballen we vaak met de hele klas en soms doet juf ook mee 
dat is heel grappig we gaan ook vaak touwtje springen dan doet juf ook mee kortom onze juf is heel sportief. We 
hebben vaak hele belangrijke toetsen zoals de lipoptrek toets. Maar ook echt belangrijke toetsen zoals de Cito’s 
en de methode toetsen (die hebben we net achter de rug). We krijgen aan de hand van die toetsen (en natuurlijk 
hoe we ons gedragen) ons voorlopig advies. Best wel spannend, want we hebben er volgens mij allemaal hard 
voor gewerkt en juf heeft daar natuurlijk ook bij geholpen. En groep 8.. we komen er aan, maar we gaan juf missen.                                                                                                                                          
Door Zenne, Reza en Nina

Het was een leuk jaar met juf Hanne en Marjanne. We hebben leuke dingen meegemaakt en wat minder leuke dingen, 
maar het was een heel leuk jaar. We hebben veel gelachen, maar ook veel geleerd. Fijne vakantie.  
Door Lara, Sevimnur en Yaren

Ik vond het een leuk schooljaar. Ik heb veel geleerd en ik hoop dat groep 8 net zo leuk wordt.                       
Door Max

Ik vond de lessen leuk, soms niet, maar meestal wel. Vooral gym. En het was ook leuk met muziek en handvaardigheid. 
Door Oscar.

Dit jaar in groep 7 is wonderlijk snel gegaan. Het voelde alsof ik een half jaar in groep 7 zat. Maar ik ben nu wel aan 
vakantie toe na al die info van Hanne en Marjanne. Dus zeg ik voor heel groep 7: fijne vakantie, inclusief Hanne en 
Marjanne nogmaals fijne vakantie.  
Door Lucas.

Wij hebben dit jaar juf Marjanne en juf Hanne gehad. We hebben geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog gehad. 
We zijn ook op schoolreisje geweest naar het Volkenmuseum. We hebben samen met juf Grease gekeken voor 
geschiedenis en Engels en dat vonden we leuk. Wij hebben ook natuurlessen gehad over het menselijk lichaam en over 
dieren. Dat waren de lessen van seks, dat was een leuk jaar.  
Door Rose, Lotte en Sarah.
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Dit jaar was super leuk. We hebben veel leuke dingen gedaan. Ik (Bram) vond geschiedenis leuk en Pele vond gym leuk. 
De grapjes die juf maakte wij grappig, soms was het leuk, maar soms ook niet. Maar dit was een super leuk jaar en we 
zijn aan vakantie toe.  
Door Pele en Bram.

Ik vond de sportdag leuk, want de dingen die er waren, waren leuk. De Evenaardag was ook leuk. Er was lekker eten. De 
complimententent was ook grappig en leuk. Met geschiedenis hadden we de film Grease gekeken ivm de jaren 50. Ook 
het we het over WOI en WOII gehad. Allebei de juffen waren leuk. Met taal hebben we zinsontleden geleerd.  
Door Marilise en Binck

Ik vond groep 7 heel snel gaan. Ik vind juf Hanne en juf Marjanne super leuk. Ik kan me veel beter concentreren 
vergeleken de andere jaren. Ik vind het een leuke klas, misschien ook een beetje druk, maar daardoor ook gezelliger. Ik 
heb met geschiedenis heel veel geleerd over de oorlog en de hippe jaren. Ik vind de methode super fijn. De Evenaar is 
een super gezellige school. De Evenaardag was ook weer heel gezellig. Met topografie met juf Hanne heb ik ook super 
veel geleerd. Juf Hanne is ook een super leuke juf. Ze was er altijd bij de spreekbeurten. Nu eindelijk zomervakantie. Tot 
volgend jaar.  
Groetjes Catoo.

Dit schooljaar was er een nieuwe leermethode van geschiedenis. De oude methode vonden we saai en 
slaapverwekkend. Bij de nieuwe geschiedenislessen gebruiken we het digibord en mogen we zelf ook proefjes doen. 
We hebben een keer ipv de geschiedenisles de film Grease gekeken. De Eerste en Tweede Wereldoorlog waren 
spannende onderwerpen. Nu zijn we bezig met na de Tweede Wereldoorlog. Dit was ons verslag.  
Door Julian en Nathan.

Wat ik leuk vond dit schooljaar? Dat is een goede vraag en daar weet ik een goed antwoord op. Bijvoorbeeld de feesten 
en de juf. Die legt dingen altijd heel goed uit en probeert het altijd makkelijk te maken voor iedereen. Neem bijvoorbeeld 
de geschiedenislessen, dan is ze altijd enthousiast. Dit was een heel leuk jaar. En Hanne geeft ook leuke lessen; 
bijvoorbeeld aardrijkskunde of begrijpend lezen. Allebei de juffen zijn fantastisch, maar ik moet zeggen dat ik ook heel 
veel zin heb in de zomervakantie, dus daarom: Fijne zomervakantie en tot volgend jaar.  
Door Dylan

Dit schooljaar ging heel snel voorbij. We hebben veel leuke dingen gedaan zoals:  geschiedenis. We doen leuke lessen 
en daarvoor hebben we ook de film Grease gekeken.  En handvaardigheid, omdat we altijd leuk gaan knutselen. En 
juf, want ze is altijd grappig. Soms vond ik gym leuk en soms niet, want dan gingen we saaie dingen doen. Tot na de 
vakantie.  
Door Yael.

Wij willen graag alle ouders bedanken die dit jaar geholpen hebben met alle activiteiten, het rijden en begeleiden met 
uitstapjes. Natuurlijk ook voor het schoonmaken van de klas. Een speciaal bedankje voor Mariel en Margo, de klasse 
moeders. Super bedankt voor het regelen van alles het afgelopen jaar.

Lieve julian, Dylan, Bram, Lotte, Pele, Oscar, Binck, Marilise, Catoo, Lara, Elif, Max, Sevimnur, Sarah, Nina, Nathan, Lena, 
Dave, Yaren, Rose, Reza, Lucas, Yael, Joy en Zenne. We hebben een ontzettend leuk, leerzaam en gezellig jaar met jullie 
gehad. Ga enorm genieten van jullie welverdiende vakantie en heel veel plezier volgend schooljaar.

Juf Hanne en Juf Marjanne



15

NIEUWS UIT GROEP 8

Mijn hoogtepunten op de basisschool

Er zijn een aantal dingen die ik op deze school heb gedaan die ik nooit zal vergeten. Ik heb alle acht jaar op 
deze basisschool gezeten. De dingen die ik nooit zal vergeten zijn: dat in groep vier de school vijfentwintig  
jaar bestond. De hele school is toen naar pretpark Drievliet geweest waar we met grote bussen naartoe 
gingen. Maar groep acht heeft alles overtroffen. We hadden het nieuwjaarsgala. Iedereen zag er erg mooi 
uit. Alle meiden waren in hun mooiste jurken en alle jongens waren netjes in pak. We moesten ook met 
elkaar op de foto. Eerst in tweetallen en toen met de hele groep. Iedereen moest ook een hapje meenemen. 
Iedereen had daar erg z’n best op gedaan. En dan nog het kamp. We gingen op de fiets naar Stayokay in 
Noordwijk waar we erg leuke activiteiten gedaan zoals bowlen, trampolinespringen, midgetgolfen en naar 
de natuurschool en een groot waterballonengevecht. Nu ik dit schrijf moeten we nog de vossenjacht, de 
eindmusical (die we nog hard aan het oefenen zijn) en het eindfeest doen. Ik ga naar het Coornhert Lyceum in 
Haarlem en ik zal alles en iedereen heel erg  missen. Groetjes, Bram Korstjens

Hoi, ik ben Emma, ik ben 12 jaar en ga volgend jaar naar het Eerste Christelijke Lyceum. We hebben vele 
dingen gedaan de afgelopen acht jaar op De Evenaar. Ik weet nog goed hoe ik in groep 1 en 2 gek was op 
rekenen, en terwijl veel van mijn klasgenoten al een beetje of goed konden lezen, had ik er echt een hekel 
aan. Toen ik naar groep 3 ging begon ik echt te leren lezen, ik vond het echt ontzettend leuk en ik was er 
ook nog eens goed in. In groep 4 droomde ik ervan om later schrijfster te worden. Ik begon vele verhalen en 
gedichten te schrijven, waar van ik er nu nog vele heb bewaard. Groep 5 vond ik wat minder leuk, ik werd een 
paar maanden gepest, ik heb rond die tijd voor mezelf leren opkomen met behulp van een psycholoog. In 
groep 5 werd mijn fascinatie voor taal nog groter, zo heb ik toen ook een echt lang verhaal geschreven. Maar 
door teveel met taal bezig te zijn raakte ik mijn rekenkant totaal kwijt, als ik zo door was gegaan zou ik bijles 
moeten nemen. Ik heb toen zo mijn best gedaan en uiteindelijk was rekenen bij mij ook in orde. Groep 6 was 
voor mij een topjaar, ik begon steeds meer aan toneel te doen. Ik had veel vriendinnen en mijn cijfers waren 
hoog. In groep 7 begon ik met mamagaai ( dat is een toneelvereniging ). Ook begon ik in groep 7 echt goed 
te worden in gym, ik vond het leuk en was erg goed in balsporten. Maar rond dit alles kreeg ik een dip, ik had 
nergens meer zin in en wist maar niet waardoor het kwam. De dip zakte uiteindelijk weg, maar ik weet tot 
de dag van vandaag nog steeds waardoor het kwam. Groep 8 was één van mijn leukste jaren. De NIO en de 
eindtoets waren zwaar, maar dat werd allemaal goed gemaakt met onze eindmusical. Het was voor mij een 
leuke maar verwarrende tijd op de basisschool. Ik heb grote prestaties geleverd als voorleeskampioen. En 
heb ervaringen opgedaan die ik niet snel nog eens zal meemaken. Volgend jaar ga ik naar het gymnasium en 
daar kijk heel erg naar uit. Emma, groep 8

Hallo ik ben Kai van Loon. Ik ben nu twaalf jaar oud. Ik heb acht hele leuke jaren op de Evenaar  mogen 
meemaken.  Ik heb in de groep 0 gezeten. Dat is een speciale groep voor kinderen die van januari tot juni zijn 
geboren zijn. Samen met mijn vriendje Rudo  ging ik zo snel mogelijk stil zitten zodat we als eerste mochten 
kiezen wat we wilden doen. Dat was altijd een kasteel met speelgoedridders.  Ik ging samen met Rudo naar 
groep 1/2b. daar was ik een keer heel erg verkouden toen de anderen naar het bos gingen. Ik was blij omdat 
het regende.  Ik moest toen naar 1/2a tot ze terug waren. In groep 3 maakte ik wat meer vrienden zoals 
Reinoud en Silvester. Ik was blij met mijn nieuwe vrienden.  En in groep 4 gingen we naar Drievliet. Dat was 
superleuk. Had  toen ook samen met groep 7 de leukste maandsluiting. Ook kwam mijn vriend Jonah erbij. In 
groep 5 werden we de begeleiders bij het tutoren. Ik voelde mij toen een stuk groter. Vanaf groep 6 tellen de 
scores mee voor je VO advies. En in groep 7 waren we naar het scheepsvaartmuseum gegaan.  En de leuks te 
maandsluiting gehad (samen met groep 4 natuurlijk).Groep 8 was het leukst van alle jaren, omdat we daar het 
kamp, het volkenkundig  museum, het gala, de vossenjacht, de musical en de vele zelfgeorganiseerde uitjes 
met de klas. Groetjes Kai
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Hi ik ben Alexia. Ik ben in groep 6 bij De Evenaar gekomen. Iedereen was heel aardig toen ik binnen 
kwam, ze stelde zichzelf voor en ik voelde me meteen thuis. Groep 8 vond ik het leukste jaar, vooral 
omdat we de leukste dingen deden zoals: de musical, kamp, vossenjacht, gala  enz. Juf Tanya vond en 
vind ik de leukste juf. Het leukste wat we deden in groep 8 vond ik vrijwel alles, maar als ik dingen moest 
kiezen dan waren het wel: het oefenen van de musical en het voorbereiden van de vossenjacht maar 
natuurlijk ook het gala. Mijn beste vriendinnen zijn Selena, Mara en Stephanie. Met deze meiden ga ik ook 
de vossenjacht doen! Ons thema is… HALLOWEEN PARTY !!! Ik ga als zwarte kat met een beetje bloed 
en natuurlijk schmink, Selena gaat als duivel en zij wil ook een beetje bloed met schmink, dat geld ook 
voor Mara zij wilt namelijk als poppenmeisje! Gelukkig had Selena nog een poppen jurkje over die wij aan 
hadden met de OpStoom disco. Stephanie wilt als geest. Ik ga naar het MCA met Sem na de vakantie en 
daar heb ik heel veel zin in! Maar ik ga iedereen hier wel missen.

Hi, ik ben Eva en ik zit al 8 jaar op de Evenaar. Volgend jaar ga ik samen met mijn beste vriendin Ilse  naar 
het Coornhert lyceum. Ik vind het heel jammer dat mijn tijd op de Evenaar er alweer opzit, want ik ga alles 
heel erg missen. Wat ik altijd zal blijven herinneren aan de Evenaar is het kamp, het gala, de school zelf en 
natuurlijk juf Tanya die de leukste, coolste  en beste juf is. In de vakantie ga ik naar Griekenland en daar 
heb ik heel veel zin in. We blijven er ongeveer drie weken en we gaan lekker veel zwemmen.  
Groetjes van Eva

Hi, ik ben Mara en ik heb acht jaar op de Evenaar gezeten. Ik heb een hele leuke tijd op de Evenaar gehad. 
Het leukste schoolreisje vond ik dat we in groep vier met de bus naar Drievliet gingen. Het leukste jaar 
vond ik groep acht, met het gala, kamp, schoolvoetbal, de vossenjacht en de musical. Volgend jaar ga ik 
naar het Sancta Maria. Ik kom bij Reinoud en Asmund in de klas. Ik heb een hele leuke tijd gehad op de 
Evenaar en ik ga iedereen heel erg missen! Mara

Hallo ik ben Boris. Ik ga naar het Wim Gertenbach College in Zandvoort. Ik heb het afgelopen jaar veel 
meegemaakt op de Evenaar  in groep 8 zoals de eind cito. Tijdens de eind cito moest je twee uur lang 
werken, het was best moeilijk maar ik was opgelucht toen het afgelopen was. Het kamp vond ik heel 
leuk we moesten lang fietsen naar Stayokay maar het was de moeite waard we gingen na een half uur 
al bowlen toen we terug kwamen mochten al naar onze kamer ik zat samen met Reinoud, Jonah, Kai 
en Bram op de kamer we hebben gegolft en trampoline gesprongen. We hadden aan het einde van de 
dag bonte avond dat was heel gezellig de volgende dag gingen we naar huis. Ik heb verder ook zin in de 
musical. 

Hallo ik ben Feline. Ik zit al 8 jaar op de Evenaar. Ik ga naar het Coornhert lyceum. Wat mijn leukste 
herinneringen zijn van de Evenaar .Zijn dat ik in groep ½ b naast Felientje zat en ze mijn vriendin wou 
zijn. Het leukste van groep 4 was dat we naar Drievliet gingen. Ook in groep 8 vond ik meerdere dingen 
leuk zoals: kamp, gala, de musical oefenen, de achtergrond (decor) verven en naar het theater ging voor 
oorlogsgeheimen.
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Hallo,  ik ben Noa en ik ga naar de HBM (Haemstede Barger Mavo) ik ben nu 11 jaar. Ik vond het super leuk 
hier op De Evenaar. In groep 1/2B gingen we naar de appelboomgaard Olmenhorst toen leidden ze ons rond 
en gingen we ook een paar appels plukken. In groep 4 zijn we naar Drievliet geweest, omdat de school toen 
25 jaar bestond. We gingen er met de schoolbus heen. In groep 5 kwam er een meisje wennen: Elise. Het 
was heel leuk voor haar, want we hadden die dag Vossenjacht. Dan zijn de kinderen uit groep 8 verkleed 
en lopen door de wijk en dan gaan kinderen uit anderen groepen ze zoeken. Elise is nu een van mijn beste 
vriendinnen geworden! In groep 6 kwam er nog een nieuw meisje namelijk Alexia zij is ook heel aardig en 
Elise kwam er in groep 6 ook bij dus toen hadden we twee nieuwe kinderen er bij. In groep 7 zijn we naar 
het Scheepsvaartmuseum geweest, omdat het thema toen Schip Ahoy was. En in groep 8 hebben we heel 
veel dingen gedaan zoals naar het Volkenkundemuseum in Leiden, het Bejaardentehuis, theatervoorstelling 
Oorlogsgeheimen we hebben ook een bezoek gebracht aan het Coornhert Lyceum gebracht en we zijn ook 
nog op kamp geweest in Noordwijk. Daar hebben we ook leuke activiteiten gedaan zoals bowlen, trampoline 
springen, midgetgolfen en we zijn toen ook naar de Natuurschool gegaan. Alles wat we gedaan hebben 
was echt super leuk. Ik ga me klas en De Evenaar heel erg missen, omdat het hele lieve kinderen zijn en de 
school is leuk, gezellig en super fijn en de juffen zijn ook heel erg leuk vooral juf Tanya vind ik een leuke juf, 
omdat ze altijd hele leuke dingen met ons doet. Ik heb een hele fijn en leuke tijd gehad hier op De Evenaar. 
Noa Roosloot groep 8  

Hi, ik ben Charlotte. Ik zit nu in groep 8 en ik ga volgend jaar naar Hageveld. Ik heb een superleuke tijd op 
de Evenaar gehad. Ik had veel leuke vriendinnen en ik heb ook veel geleerd op deze school. Alle juffen en 
meesters waren heel aardig. Ik heb heel veel leuke herinneringen aan deze school. Zoals toen de Evenaar 
25 jaar bestond. Juf Marjanne had een liedje over onze school geschreven. En we gingen ook een dagje naar 
Drievliet. Dat was echt super leuk. We hebben ook nog ballonnen opgelaten en het kind van wie de ballon 
het verst kwam kreeg een prijs. Kamp was ook echt vet leuk we hebben superleuke dingen gedaan en het 
was gewoon echt heel erg leuk. De 0 groep was ook een super leuke tijd, je mocht lekker spelen en soms 
ging je naar groep 1\2 om spelletjes of filmpjes te kijken op het digibord. We hebben nog veel meer leuke 
dingen gedaan maar als ik dat allemaal vertel word het stukje echt veel te lang.Ik heb best wel zin in de 
middelbare school, maar ik vindt het ook wel jammer dat ik van deze school ga. Ik ga de Evenaar heel erg 
missen. 

Mijn tijd op de basisschool was heel leuk. Ik had hele leuke leraren en een leuke groep. Ik vond de 
toneellessen heel erg leuk. Ook alle activiteiten zoals: naar Drievliet gaan en kamp. Die dagen waren heel erg 
leuk en ik ga die tijden missen. Ook was het toneelstuk oorlogsgeheimen erg leuk en interessant. Ik ga mijn 
leuke klas missen. Nu ga ik naar het Sancta  Maria college samen met Asmund, Mara, Selena en Stephanie. 
Daar heb ik ook veel zin in. Reinoud Krijger

Hoi ik ben Davi. Ik zit nu in Groep 8 en ik ga volgend jaar naar de middelbare school. Ik ga naar het 
Hoofdvaart College dat zit in Hoofddorp. Ik vond het leukst op de Evenaar, knutselen en gym. Knutselen 
vond ik leuk omdat het heel gezellig  is en gym vond ik het leukst omdat we best wel veel spelletjes doen 
groeten Davi
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Hoi, ik ben Ilse, ik zit nu in groep 8 en ik ga volgend jaar  naar het Coornhert Lyceum . Ik heb veel 
leuke dingen beleefd op De Evenaar. De sportdagen vond ik heel leuk en erg origineel dat er een 
peanutbaltoernooi gehouden wordt, dit jaar heb ik voor het eerst gewonnen. Wij waren het land Spanje. Ik 
vond het ook heel leuk dat we toen De Evenaar 25 jaar bestond naar Drievliet zijn geweest. Het leukste jaar 
vond ik groep 8, omdat je veel speciale en leuke dingen doet zoals: het gala, het kamp, de vossenjacht en 
natuurlijk de eindmusical. Ik vond mijn tijd op De Evenaar heel leuk en ik heb erg genoten van alle mooie 
dingen. 

Hoi ik ben Resa. Ik zit nu acht jaar op De Evenaar. Ik ga na de vakantie naar de middelbare school, die school 
heet de HBM. In dit stukje ga ik wat vertellen over mijn mooiste en leukste herinneringen op deze school 
in acht jaar. De leukste herinneringen zijn toen we in groep 4 met de bus naar Drievliet gingen omdat de 
school 25 jaar bestond, dat zijn de herinneringen van groep 4 die ik mij zal blijven herinneren, maar dan nu 
die van groep acht. De leukste herinneringen zijn natuurlijk gala , bij het gala  nam iedereen hapjes mee 
iedereen zag er ook mooi uit we hebben ook nog spelletjes gedaan zoals stoelendans, limbodansen en nog 
een paar anderen maar we hebben vooral feest gevierd. Dan hebben we ook nog kamp we gingen naar 
Noordwijkerhout we verbleven bij de Stayokay, we gingen trouwens fietsen toen we aankwamen gingen we 
lunchen en daarna gingen we weer op de fiets naar de bowlingbaan maar we zijn ook gaan midgetgolfen 
dat hadden we donderdagmiddag gedaan. Mijn mooiste herinneringen zijn de overgang van groep 1 2 naar 
groep 3 maar ook de overgang van groep 7 naar 8. Ik ga iedereen heel erg missen en ook natuurlijk Juf 
Tanya ik heb super leuken jaren gehad op De Evenaar. Dank jullie wel.

Hallo ik ben Elise. Ik ben in groep 6 op de Evenaar gekomen maar het voelt alsof ik er al jaren op zit. Ik ga 
volgend jaar naar het Coornhert lyceum. Ik vind het heel jammer dat ik van de Evenaar af ga maar ik heb 
ook wel zin in volgend jaar. Ik heb een hele leuke jaren gehad en het allerleukste jaar vond ik groep 8. We 
hebben in dat jaar een leuke Vossenjacht gehad en natuurlijk de musical. En het allerleukste was kamp. We 
hadden supermooi weer en hadden veel gedaan. We hebben gemidgetgolft, trampolinegesprongen, een 
spel in de duinen gedaan, naar de natuurschool gegaan en een leuk waterballonnengevecht. En daarom ga 
ik de Evenaar heel erg missen. 

Hallo ik ben Jamie. Ik heb acht fantastische jaren gehad. En leuke juffen en meesters. Groep 0: Mijn eerste 
Schooldag. Ik wist toen nog niet eens wat school was. Toen mijn vader en moeder weg gingen moest ik 
huilen, Omdat ik niet wilde dat ze weg gingen. Groep 1 en 2: Davi en ik zaten samen in de klas ( Davi is mijn 
beste vriend.) We hadden elke dag soort van knijpyoghurt mee. Op een dag wilden we kijken of ze kapot 
konden, we pakten allebei een kant en gingen draaien en het spatte uit elkaar over Davi en mij heen. Groep 
3: Eerste keer werken. Ik vond het moeilijk alles was anders dan groep 1 en 2. Uiteindelijk ging het jaar 
prima en ik ging naar groep 4. Groep 4: dit jaar was het werk niet zo moeilijk het was ongeveer het zelfde als 
groep 3. Dit jaar gingen we ook nog naar Drievliet. Groep 5: we hadden de vossenjacht dat is dat kinderen 
uit groep acht zich gingen verkleden en verstoppen en dat groep 7,6,5,4, 3 en 2 en 1 ze moeten vinden. Als 
je een groepje vond kreeg je een letter als je ze allemaal hebt heb je een woord over. Dit jaar vonden we ze 
allemaal. Groep 6: we hadden weer de vossenjacht, maar dit keer hadden we ze niet allemaal. Groep 7: we 
hadden de vossenjacht en we waren naar het scheepsvaart museum geweest. Groep 8: we zijn naar het 
museum van volkenkunde geweest waar Kai en ik aan het einde te laat waren voor het verzamelen, omdat 
we muziek aan het luisteren waren. We zijn nu bij het eind van het basisschool we hebben nog de musical en 
de vossenjacht, daarna de middelbare school. Ik ga naar het Hageveld College samen met Kai.
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Hoi ik ben Selena. Ik ga na de vakantie naar het Sancta Maria. Ik ga havo-vwo doen en ik kom bij Stephanie 
in de klas. Ik heb 8 jaar op de Evenaar gezeten en het altijd erg naar m’n zin gehad. Mijn beste vriendinnen 
zijn Alexia, Mara en Stephanie. In groep 8 hebben we veel leuke dingen gedaan zoals het gala, de 
vossenjacht, kamp en de musical. Met de vossenjacht gingen Alexia, Mara, Stephanie en ik als halloween 
party. Hebben jullie ons gevonden???? Met kamp gingen we op de fiets naar Noordwijk en daar verbleven 
we 2 nachten. We hebben daar best veel dingen gedaan zoals bowlen, midgetgolfen, trampoline springen, 
bonte avond en naar de natuurschool geweest en gevist, zoals je kan zien best een druk programma. Oke 
dat was het dan doei.

Hoi ik ben Sem. Ik ben 11 jaar oud, en ik ga naar het Montessori College Aerdenhout (MCA) samen met 
Alexia. Ik vond het leuk op De Evenaar, ik heb veel geleerd in deze 8 jaar. Het leukste aan deze school 
vond ik toch wel het gala want dan kan je gewoon gezellig met elkaar dansen en grappen maken enz. Het 
leukste jaar van deze tijden vond ik groep 8 want dat is namelijk ook het laatste jaar van school, en je hebt 
dan natuurlijk ook de eindmusical. Onze musical heette: Betoeterd, het was een leuke maar ook grappige 
musical. De leukste juf of meester van school vond ik juf Tanya want zij maakt altijd wel grapjes en je kan 
altijd bij haar terecht. Ik ga mijn klas erg missen en natuurlijk de juffen en meesters ook. Maar ja volgend 
jaar op de middelbare school ga ik weer nieuwe vrienden en vriendinnen maken en dan gaat het verhaal 
weer opnieuw. Sem Groep 8

Hoi ik ben Silvester, ik zit al 8,5 jaar op basisschool De Evenaar. Ik begon namelijk in de 0 groep. Die 
duurde een half jaar. Van de jaren dat ik in de onderbouw zat weet ik vrij weinig meer. De laatste jaren op 
De Evenaar vond ik super leuk. We hebben op school ieder jaar een sportdag. In groep 6 en 8 won ik die 
van mijn klas en ook van de hele school. Dat vond ik super leuk. In groep 6 had ik ook een super leuke juf 
namelijk juf Ilknur. Die juf kon altijd heel goed uitleggen en was heel erg aardig. Groep 7 was ook een super 
leuk jaar dat was namelijk het eerste jaar dat ik mee mocht doen met schoolvoetbal. Dat was super leuk. 
Ik zit nu in groep 8 dat is een heel leuk jaar. We hebben in dit jaar namelijk allemaal super leuke dingen 
gedaan zoals: kamp, gala en de musical. Dit jaar hebben we ook een super leuke juf namelijk juf Tanya. Zij 
is super aardig en grappig ook kan ze je goed helpen als je iets niet snapt. Kortom het was altijd heel erg 
leuk op basisschool De Evenaar. Ik ga nu naar de middelbare. Mijn middelbare school heet het Stedelijk 
Gymnasium. En het ligt in Haarlem. Ik heb er super veel zin in om daar naartoe te gaan, maar ik ga iedereen 
van De Evenaar wel heel erg missen. Groetjes Silvester  

In groep 1 begon het allemaal ik ging voor het eerst naar school  dat vond ik erg leuk. Mijn eerste week 
op school wist ik niet dat mijn ouders op woensdag mochten blijven dat vond ik leuk. In groep 2 wist ik 
al een beetje hoe het werkte alleen toen ik probeerde te lezen wist ik niet wat er stonden en nu ik daar 
aan terug denk vind ik het wel grappig. In groep 3 dacht ik dat het werk net zo makkelijk was in groep 2 
als in groep 3 maar dat was niet zo dus dat was wel stressen op het begin maar daarna ging het wel. In 
groep 4 gingen we naar Drievliet en dat was erg leuk maar ik was net 2 centimeter te klein voor de leukste 
attractie. In groep 5 was het dat we voor het eerst gingen tutoren dat was leuk maar wel lastig want je moet 
op iemand letten en een soort van lesgeven met het werkboekje. In groep 6 was het leuk maar ook veel 
werken maar aan het einde een leuke vossenjacht. In groep 7 gingen we naar het scheepvaartmuseum 
erg leuk en leerzaam we zagen een heel oud VOC schip en dat was leuk om te zien. In groep 8 dus het 
laatste jaar hebben we veel gedaan we zijn op kamp geweest in Noordwijk we hebben het gala gedaan 
en voorbereidingen op de musical en de vossenjacht. Nu ga ik naar de middelbare school naar het Sancta 
Maria in een nieuwe klas en nieuw avontuur. Asmund
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NIEUWS UIT GROEP 8

Hi, ik ben Ilayda en dit is mijn laatste jaar op de Evenaar. Na de zomervakantie ga ik naar het Schoter in 
Haarlem-Noord. Ik zit al sinds groep 0 op De Evenaar en ik heb hele leuke dingen beleefd. Zoals in groep 
4 toen we naar Drievliet gingen en de koningsspelen die we elk jaar hebben. Ik vond de sportdagen en de 
vossenjachten altijd het leukste van elk jaar. Nu zit ik in groep 8 en ik vond dit mijn leukste jaar. Ik heb hele 
leuke dingen gedaan zoals naar het volkenkunde museum gaan en naar het strand gaan. Het leukste aan 
groep 8 vond ik het kamp en de musical. Toen we naar kamp gingen hadden we er allemaal heel veel zin 
. We deden  allemaal leuke dingen zoals leven memory,  waterballonnengevecht, bowlen, midgetgolfen, 
trampoline springen en naar het strand gaan. Ik vond de musical ook heel leuk. We hebben er hard voor 
geoefend. Ik had de rol van Brenda en de griffier. IK heb een hele leuke tijd op De Evenaar gehad en zal 
het nooit vergeten. Groetjes van Ilayda

Hoi ik ben Stephanie. Ik zit al 8 jaar op de Evenaar en ik ga naar het Sancta Maria Lyceum. Mijn mooiste 
herinneringenwaren vooral de Evenaardagen en kamp ook het oefenen voor de musical was erg leuk. 
Groep 8 vond ik het leukste jaar met het gala en de vossenjacht en natuurlijk kamp. Ook vond ik leuk dat 
we in groep 4 naar Drievliet gingen. Mijn beste vriendinnen op deze school zijn Alexia, Mara en Selena. 
Mara en Selena gaan mee naar het Sancta en ik hoop dat ik contact hou met Alexia.

Hallo, ik ben Jonah, ik heb het echt heel leuk gehad op school en zeker in groep acht. We hebben heel 
veel leuke dingen gedaan in groep acht zoals gala en kamp. We gingen ook nog naar het museum van 
volkenkunde, daar werden we rondgeleid door een vrouw, zij heeft ons veel verteld. Het leukste vond 
ik het gala. We kwamen allemaal in nette kleren en iedereen nam iets te eten mee. Er waren overal 
discolichten en harde muziek, ook deden we spelletjes. Het was heel gezellig, die dag vergeet ik nooit 
meer! De musical komt nog, we zijn hard aan het oefenen. We gingen ook nog op kamp, we gingen op de 
fiets naar Noordwijk, want daar was het kamp, we bleven daar drie dagen.

Hi, ik ben Lisanne en ik zit in groep 8. Dit was dus mijn laatste jaar op De Evenaar. Ik ga nu wat vertellen 
over de acht jaar dat ik hier op school heb gezeten. In de kleuterklas zat ik in groep ½ b samen met nog 
een paar andere kinderen uit mijn klas. Ik heb twee jaar in de kleuterklas gezeten. Na de kleuterklas kom 
je samen in groep 3, daar leerden we lezen en schrijven van juf Marjanne. In groep 4 leerden we de tafels 
van 1 t/m 12. Maar we deden ook leuke dingen. We gingen namelijk op schoolreisje naar het pretpark 
Drievliet met een schoolbus. Eigenlijk was het meer een jubileum omdat de school 25 jaar bestond. 
In groep 5 was eigenlijk een groep van herhalen en onthouden, maar we moesten voor het eerst een 
spreekbeurt maken. Ik deed het over chocolade en bracht wat lekkers mee. In groep 6 leerden we de 
provincies van Nederland uit ons hoofd en dit keer moesten we voor het eerst een werkstuk maken. In 
groep 7 moesten we de landen van Europa uit ons hoofd leren en kreeg je een voorlopig adviesgesprek, 
maar ook moest je alvast kijken naar de middelbare scholen. En nu in groep 8 heb ik mijn advies gehad. 
Ik ga namelijk MAVO-HAVO doen op het Coornhert Lyceum. Natuurlijk ga ik mijn klas heel erg missen, 
daarom doen we als afsluiting de eindmusical. Ook heb ik kamp gehad. We zijn naar een Stayokay in 
Noordwijk gegaan. En vrijdag 13 juli hebben we de vossenjacht. Dat is een spel waarbij de kinderen van 
groep 8 zich verstoppen in de buurt voor groep 1 t/m 4. Groep 5 t/m 7 begeleiden de kinderen door 
de buurt waar ze zich hebben verstopt. Als je een vos gevonden hebt moet je iets oplossen en dan 
krijg je een woord. Als je alle woorden gevonden hebt moet je er een zin van maken. Dit waren mijn 
herinneringen van groep 1 t/m 8. Op naar de Middelbare! Lisanne, groep 8
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