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Excursie groep 6 Corrie ten Boomhuis Haarlem
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Grote Rekendag voor groepen 3-8

Studiedag kleuterbouw 

Gastles Alcohol en Drugs
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12

Gastles Alcohol en Drugs

Groep 8

Groepen  1-2 A en B vrij

Koningsspelen groep 1-4 spelletjes op school, 
groep 5-8 spelcircuit op het strand Zandvoort
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19-03
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Eindtoets

Excursie Teijlersmuseum “Muziek in je oren”

Maandsluiting groep 4

Meivakantie

Opening Project Jubileum

Groep 8

Groep 5

aanvang 11.45 uur
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Studiedag kleuterbouw

Op woensdag 3 april bezoeken juf Jolande en juf Linette het Landelijk congres Jonge kind. Het thema dat dit jaar 
centraal staat is Spel verbindt. 
Spel verbindt: Buiten of binnen, online of offline, thuis of op school, spelen of leren, groep 2 of groep 3. Dit zijn geen 
tegenstellingen, maar kansen om te verbinden.

De dag start met de inspirerende lezing ‘Verbondenheid als antwoord’ door Marcel van Herpen. Een goede relatie 
maakt goede prestaties mogelijk. Door gepaste begeleiding van het spel ontstaat een betere relatie met het jonge 
kind. Door spel als uitgangspunt te nemen voelen kinderen zich gehoord en gezien. Daarna volgen in drie rondes 30 
workshops, lezingen en debatten.

De leerkrachten zullen tijdens deze dag vast en zeker veel inspiratie opdoen.

Ik eet het beter 
 
In de week van 25 maart heeft groep 8 meegedaan aan het lesprogramma “Ik eet het beter”. 

Er valt heel veel te kiezen in het enorme voedingsaanbod. Om kinderen te leren gezonde keuzes te maken heeft Ik eet 
het beter in samenwerking met het Voedingscentrum en IVN verschillende interactieve lesprogramma’s ontwikkeld. 
Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf. Zo worden ze 
zich bewust van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op speelse wijze te kiezen voor gezond.

Gedurende de week werd er iedere dag aandacht besteed aan gezond lunchen en op donderdag 28 maart werd dit 
afgesloten met een lunch door de hele klas.

Volleybal 
 
Op zondag 17 maart hebben Maxime uit groep 6, Lara uit groep 4 en Vic uit 
groep 5 meegedaan aan het scholen volleybaltoernooi georganiseerd door de 
volleybalvereniging GSV. Het  toernooi voor de groepen 4-8 werd dit jaar voor de 
tiende keer gehouden. In de week  vooraf was er een volleybalclinic tijdens de 
gymles op school. 

En wat een drie kanjers! Zij zijn afgelopen zondag 3e geworden bij het scholen 
volleybaltoernooi! Heel knap! En dan ook nog eens met z’n drieën gespeeld 
terwijl de andere teams met z’n vieren waren. Wie weet willen er volgend jaar 
nog meer kinderen meedoen.

GGDflits Groei 
 
Of een kind goed groeit kun je bekijken door de lichaamslengte in te vullen op een groeidiagram. In sommige perioden 
maken kinderen een groeispurt door.

•  Tussen 4 en 6 jaar groeit je kind ongeveer 6 centimeter per jaar. Maar niet alle kinderen groeien even snel. Kinderen die 
snel groeien kunnen last krijgen van groeipijn.

•  Tussen 6 en 9 jaar groeit je kind snel. Gemiddeld weegt een kind van 6 jaar ongeveer 22 kilo. Met 8 jaar weegt je kind 
ongeveer 27 kilo bij een lengte van 1,30 meter.

•  Tussen 9 en 14 jaar groeien kinderen meestal heel snel. Ze maken dan een groeispurt door. Rond 12 jaar zijn de meeste 
kinderen tussen de 1,40 meter en 1,70 meter lang.

Meer lezen, bijvoorbeeld over apps? Kijk hier.

Maak je je zorgen over de groei van je zoon/ dochter?  Maak dan een afspraak met de jeugdarts verbonden aan de 
school van uw kind. Dit kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.
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https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/lichamelijke-ontwikkeling/groei/
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INFORMATIE VANUIT DE LEERLINGENRAAD

GEZOCHT: Verkeersvertegenwoordiger De Evenaar
Onze school is door de gemeente uitgenodigd om twee maal per jaar deel te nemen aan een periodiek verkeersoverleg.
Aan dit overleg nemen diverse scholen en ambtelijke vertegenwoordigers deel en heeft als doel om problemen en 
oplossingen te bespreken ten aanzien van verkeerssituaties in schoolomgevingen.

De behaalde resultaten worden binnen het overleg besproken en acties opgepakt met ondersteuning vanuit de 
gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland. 

Het eerstvolgende overleg is op 19 juni.

Deelnemers scholen:

• Marijne Benjamins (Jacobaschool), Paulien Jagt (Bosch en Hoveschool),

•  Margo van Dooremalen (Icarusschool), Esther Smeele (de Ark), Philip Wijers (Nicolaas Beetsschool), Grace Dijkhuizen 
(nicolaas Beetsschool), 

• Guido Stigter (Crayenesterschool)

• Deelnemer gemeente, Wethouder Nicole Mulder en een verkeersdeskundige

• Deelnemer Politie, Bert Tepper, verkeerscoördinator.

 

Volgend overleg zal op 19 juni plaatsvinden. Informatie volgt nog. 
Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, stuur dan een mail naar Domien Geluk, voorzien van een (beknopte) motivatie. 
directie@basisschooldeevenaar.nl

We hadden op 5 februari een belangrijke bijeenkomst... Vanuit WIJheemstede 
kwam er een man met twee stagiaires om te vragen wat onze school met het 
asfaltveldje zou willen achter de school. De kinderen hadden dit in de klas 
besproken en tijdens dit overleg was er ruimte om alle ideeën in de groep te 
gooien. Eigenlijk was de conclusie dat iedereen erg blij is met hoe het nu is. Asfalt 
om te voetballen, fietsen, skaten enz. Maar als vernieuwing zouden ze wel nieuwe 
doeltjes willen, rubber tegels bij de doeltjes en nieuwe belijning op de grond.  
Er kon nu nog verder niets over gezegd worden, want er moest ook nog overlegd 
worden met ‘De Ark’ en Casca voor hun ideeën en daarna natuurlijk met de 
gemeente over wat er mogelijk is. 

De leerlingenraad mag nu helpen met flyeren om alle buurtbewoners uit te 
nodigen voor een overleg. Ook bij deze avond is de leerlingenraad uitgenodigd.
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FEESTWEEK

JUBILEUM EN FEESTWEEK 20 t/m 24 MEI

We zijn al weer druk met de voorbereidingen voor het vieren van het 30-jarig jubileum. Een paar dingen kunnen we 
al verklappen. Zo gaan alle kinderen op maandag in de feestweek op schoolreisje! Daarnaast is de vertoning van het 
toneelstuk dat juf Marjanne speciaal heeft geschreven voor het jubileum. Later die week vieren we de meesters en 
juffen verjaardag en zijn er tal van andere leuke activiteiten.  We hebben er super veel zin in en hopen op prachtig 
lenteweer! 

Sponsoring

We zijn voor de feestweek nog op zoek naar sponsoring van bedrijven. We maken een programmaboekje met alle 
jubileumactiviteiten waar de naam van het bedrijf in komt te staan. Op deze manier houden we de kosten voor school  
en ook voor de ouders laag. Sponsoring kan vanaf 50 euro.  
Interesse? Fijn! Neem contact op met Martine Verhagen (06-22384746)

Ook zal er tijdens de feestweek ouderhulp nodig zijn om de activiteiten te begeleiden. Een intekenlijst zullen we  
t.z.t. ophangen.



Nieuws uit de leeshoek! 

Leuke bijkomstigheid is, dat Lydia op vrijdag 22 maart 
met 2 kinderen per groep uit de groepen 5 t/m 8 naar 
boekhandel Blokker gaat om een aantal boeken aan te 
schaffen! In alle groepen zal het vrij-lezen en voorlezen 
extra aandacht krijgen gedurende de leesweken 
en in de groepen 5 t/m 8 kunnen ook nog speciale 
lessen gegeven worden die te maken hebben met 
de Nederlandse Kinderjury. Zo kunnen de kinderen 
op verkenningstocht gaan in de schoolbibliotheek, ze 
kunnen zelf een boekenposter maken, een werkblad 
invullen met vragen over de hoofdpersoon uit hun 
lievelingsboek en nog veel meer!

Zo kunnen zij tijdens de stemweek hun stemformulier 
goed voorbereid en doordacht invullen en in de 
stembus doen.

De voorleesweken van de Nederlandse Kinderjury zijn 
van start gegaan. In de hal van onze school is de display 
daarom helemaal ingericht in het teken van deze weken. 
De stembus is al prominent aanwezig, want in de week 
van 20 mei mag er door de kinderen van de groepen  
5 t/m 8 gestemd worden!

In de leesweken wordt er natuurlijk extra aandacht 
besteed aan het vrij-lezen in alle groepen. Dagelijks 
wordt er in de groepen 3 t/m 8 ruim 15 minuten gelezen 
in een leesboek naar keuze. Ook de groepen 1 en 
2 lezen op hun eigen manier in de kring en worden 
dagelijks voorgelezen.

Lydia Gooijer (de moeder van Rosa uit groep 7) heeft 
in de groepen 5 t/m 8 kort uitleg gegeven over onze 
deelname aan de Nederlandse Kinderjury. De kinderen 
mogen natuurlijk lezen in een leesboek naar keuze, 
maar om in aanmerking te komen voor het “Beste boek 
van de Kinderjury” zijn de kinderen gebonden aan een 
aantal titels.
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NIEUWS UIT GROEP 1/2A

De afgelopen weken is er in onze klas een echte boerderij ontstaan. 
Kippen en konijnen kregen een heus hok en in de wei stond een koe die je echt kon “melken”.

Als de koe gemolken was dan ging de melk in een maatbeker en zo konden de kinderen aflezen hoeveel melk de koe 
had gegeven. Ook konden de kinderen vergelijken of de volgende, die de koe ging melken, meer, minder of evenveel 
had gemolken.

De dieren werden goed verzorgd. Ze kregen eten, water en vers hooi. De hokken werden schoongemaakt en voorzien 
van schoon stro. Natuurlijk werden de dieren ook heerlijk geknuffeld.

In het kippenhok zaten twee kippen die elke ochtend voor verse eieren zorgde. Om de beurt haalden de kinderen de 
eieren uit het hok en door de eieren in een eierdoos te zetten zagen de kinderen al snel hoeveel eieren er gelegd waren 
die ochtend. Waren het er meer, minder of evenveel dan gisteren. Hoeveel meer of minder dan? Door de structuur die 
een eierdoos van 10 eieren laat zien leren de kinderen een snelle manier van tellen b.v. twee rijen van drie zijn 6 eieren. 
Drie setjes van twee eieren zijn 6 eieren enz. Zo leerden ze ook snel zien hoeveel eieren er nog in de doos konden en 
werden er op die manier sommetjes gemaakt. 6 eieren in de doos en 4 lege plekken is 6+ 4=10 of 10 – 4 = 6. Elke dag 
werden er evenveel eieren gekleurd als er die dag gelegd waren. Zo ontstond er een staafdiagram waaraan de kinderen 
konden aflezen op welke dag de minste en op welke dag de meeste eieren werden gelegd.

Door heel veel over de boerderij te vertellen, te praten en te ervaren vergroten de kinderen hun woordenschat en 
kennis. En hoe kan je dat het beste doen?. precies een bezoekje brengen aan een boerderij.

Maandag 11 maart hebben we met beide kleutergroepen een bezoekje gebracht aan boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. 
Door het doen van een speurtocht kwamen de kinderen langs een aantal  dieren die op de boerderij wonen. Per dier 
kregen de kinderen veel informatie. Deze informatie kon op school weer gebruikt worden als antwoord op vragen die de 
kinderen hadden geformuleerd met betrekking tot het bezoek aan de boerderij.

Weer een super geslaagd thema waar de kinderen met veel plezier aan meegewerkt hebben.
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NIEUWS UIT GROEP 3

De lente is begonnen, maar het lijkt soms nog wel herfst met die harde wind, regen en kou…. Toch zijn we in groep 3 al 
bezig geweest met de lente. We hebben bomen geknutseld met vogelnestjes erin. De bekjes van de jonge vogeltjes 
staan wijd open, laat papa en mama maar komen met een lekker hapje!

Met Blink, de methode voor wereldoriëntatie zijn we bezig met reizen over de wereld. Zo leren we nu hoe je het best 
voorbereid op reis kunt door de woestijn. En wat is daar, naast een hele hoop zand, nog meer te zien? We duiken 
binnenkort de jungle in en eindigen op de Noordpool….BRRRRRRRRRR……

Bij het leesonderwijs, zijn alle letters en 2-tekenklanken nu aangeboden en leren we lange woorden, zoals dak-pan en 
voet-bal. Ook woorden als vuiST en koeTS, waarbij 2 medeklinkers elkaar opvolgen worden aangeboden. Ook zijn we al 
begonnen met het schrijven van korte verhaaltjes, over onszelf of over onze superheld, leuk!

Met rekenen zijn we bezig met echte sommetjes en dat gaat toch goed! We mogen dan vaak ook zelf sommen 
bedenken die juf dan moet oplossen. En het wordt juf dan EXTRA moeilijk gemaakt, heel goed!

Wij tutoren al het hele jaar samen met groep 7 van juf Marjanne. We krijgen na elke vakantie een nieuwe tutor. We zijn 
nu aan het werk in een leeswerkboekje om de letters en klanken nog eens extra te oefenen. Thuis boekjes lezen of 
woordjes oefenen op de computer is hartstikke goed. Juf kan echt merken dat wij heel goed aan het oefenen zijn!
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NIEUWS UIT GROEP 5

Een kleine indruk waar we de afgelopen periode in groep 5 mee bezig zijn geweest.

Harten maken met juf Claire

Door Phebe en Almina

We gingen harten maken. We gingen eerst harten 
tekenen. Met verfpotloden gingen we het inkleuren. 
We hebben hele leuke harten gemaakt. We hebben 
ook sponsharten gemaakt en daar een soort stokjes 
ingeprikt en hebben ze daarna rood geverfd. Het was 
heel leuk. Nu liggen onze harten in de gang. Het waren 
echte harten zoals in je lichaam omdat het bij natuur 
daar over gaat.

Natuurles

Door Charlotte en Wieger

Bij natuur hebben we proefjes met onze zintuigen 
gedaan. We moesten ruiken proeven en kijken. We 
moesten proeven wat de appel was en wat de peer 
met een blinddoek en onze neus open en dicht. We 
moesten bij een filmpje kijken hoe vaak het witte team 
een bal overspeelde en in ons bronnenboek kijken 
om de vragen te beantwoorden. We moesten ook 
ruiken wat er in de vier bakjes zat. In een bakje zat 
afwasmiddel, in de tweede zat koffie, in bakje drie zat 
pindakaas en in vier zat komkommer.

Oefenen maandsluiting

Door Dominique en Kee

De maandsluiting oefenen is heel erg leuk en heel 
erg grappig, maar af en toe gaat het fout en dan 
lacht iedereen. Sem is de presentator en er zijn twee 
toneelstukjes en één dansje. Als we gaan oefenen 
schuiven we onze tafels naar achteren. We hebben ook 
een eindlied, dat heet Animals. Dat komt uit de Engelse 
les. We hebben borden gemaakt met een paar woorden 
uit de les, bijvoorbeeld: cat, dogs en pet want het gaat 
natuurlijk over dieren.
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NIEUWS UIT GROEP 7

Wie is de mol? 

Bij wie is de mol? moet de mol altijd zoveel mogelijk complimentjes 
geven. De andere kinderen moeten gaan mee mollen. Als je zoveel 
hebt mee gemold dat er op je wordt gestemd, krijg je drie punten.  
Als er niet op de mol is gestemd, krijgt de mol 5 punten.  
Aan het eind van de keren dat we de mol hebben gespeeld gaan we 
kijken wie de meeste punten heeft en diegene krijgt de eer.  
Dit spelen we elke week op vrijdag. 

Florian & Linde

Europese unie (EU) Aardrijkskunde 

We kregen allemaal een land van de EU en daar moesten we dit blok iets mee doen.  
Bij les 1 kreeg je je land en daar moest je een poster van maken.  
Bij les 2 ging het over veiligheid bij grenzen en moest je op zoek naar je buurland (zie foto). 
Bij les 3 moesten we in overleg. Over nieuwe wetten om te kijken of een oorlog te voorkomen is. 
Bij les 4 moesten landen bondjes sluiten en met dat bondje moest je de waterwet onderzoeken. Welke land vervuilt het 
meest? We zijn benieuwd wat er bij les 5 gaat komen! 

Groeten groep 7 

Aniek & Marijne
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