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informatie vanuit de directie

Onderhoud in zomervakantie

tijdens de zomervakantie zullen er verschillende werkzaamheden in de school plaatsvinden. Als eerste worden op de 
laatste schooldag 12 juli in groep 4, 5 en 6 de digitale schoolborden vervangen. hier worden touch screen borden, zoals 
in groep 3, 7 en 8  geïnstalleerd. deze borden bieden een beter beeld en zijn prettig in gebruik.

vervolgens worden in de eerste vakantieweek de toiletvloeren in de hele school gerenoveerd. de gietvloer krijgt een 
nieuwe laag, waardoor alles er weer fris en mooi zal uitzien. Aansluitend zal in de tweede en derde week de plafonds 
en verlichting in groep 6,7 en 8 worden vernieuwd. dit zijn de laatste lokalen met nog een oud plafond. Als laatste zal de 
zomerschoonmaak door ons schoonmaakbedrijf worden uitgevoerd. met de start van het nieuwe schooljaar is de school 
dan weer fris, licht en netjes!

voorstelrondje: vers voor de MZR 

sinds kort vorm ik samen met elsemeike, martine, hanne en ilknur de medezeggenschapsraad. een advies orgaan voor 
het bestuur van de evenaar. 

ik zal me even voorstellen: ik ben eefje mulder-bruggemann, 29 jaar en moeder van seth  (1/2A) en mozes (2jr). mijn 
achtergrond is de kunstacademie, theaterschool. ik ben afgestudeerd als theaterdocent in 2011 en ik ben dus bekend 
met het onderwijs als vakleerkracht. na ZZP-er te zijn geweest en mijn eigen bedrijf te hebben gehad ben ik nu 
werkzaam als theater docent op het lyceum sancta maria. 

ik vind het leuk om toekomstgericht te werken, probleemoplossend te denken en ik vind het belangrijk om me in te 
zetten voor de basisschool waar mijn kinderen hun schoolcarriere starten. met een fris en fruitig gevoel en een kritische 
blik stap ik in deze mZr en vervang dan martine. mochten er zorgen leven, wil je een verhaal kwijt of heb je een goed 
idee voor de evenaar dan kun je mij op het schoolplein aanspreken of mailen op mzrdeevenaar@gmail.com. binnekort is 
er weer een vergadering, alle input is welkom.

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!
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informatie vanuit de directie

Vragenlijst Veiligheidsbeleving kinderen

in het kader van de wet sociale veiligheid houden we een keer per jaar een enquête onder de kinderen van groep 5-8 
over de veiligheidsbeleving. in juni hebben we een on-line vragenlijst door de kinderen van de betreffende groepen 
laten invullen. de vragen waren gericht op de volgende thema’s: veiligheidsbeleving, optreden van de leraar, opstelling 
van de leerling, welbevinden, fysieke sociale en psychische veiligheid en materiele zaken. de resultaten zijn besproken 
in het team, bestuur en de leerlingenraad. onze school scoort goed. vorig jaar was dit ruim voldoende. dit is een 
mooi resultaat. Fijn dat de kinderen zich veilig voelen op onze school. met elkaar werken we hier iedere dag ook hard 
aan. binnen de thema’s zijn er enkele aandachtspunten waar we nog samen met de kinderen aan kunnen werken. de 
resultaten ziet u hieronder uitgesplitst in groepen.

informatie vanuit de directie
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informatie vanuit de directie

 
Nieuws uit de leeshoek! 

het laatste nieuws uit de leeshoek alweer, maar er is ondanks dat alweer veel gebeurd. want wat te denken van de 
voorlees-opa hans, die nu al een aantal weken met veel plezier voorleest in groep 3! 

hieronder stelt hij zichzelf even voor:

mijn naam is hans bakker (wij noemen hem opa hans)

ik vind het voorlezen aan kinderen ontzettend leuk. hierbij wat gegevens. ik ben 81 jaar heb een dochter, een zoon 
en twee fantastisch kleinzonen van 7 en 9. ben sinds 7 maanden weduwnaar na 50 jaar getrouwd geweest te zijn. wij 
hebben 50 jaar in heemstede gewoond en sinds kort woon ik in huize bennebroek met mijn kat tijgertje. 

maar niet alleen groep 3 heeft een eigen voorlees-opa. ook in de groepen 1 en 2 wordt wekelijks voorgelezen door een 
oma of opa van één van de kinderen.

de leerkrachten merken echt, dat dit voor de kinderen een toegevoegde waarde heeft. voorgelezen worden in een klein 
groepje stimuleert de taalontwikkeling, bevordert het zelfstandig lezen en zorgt voor meer leesplezier.

de zomervakantie komt eraan!! een heerlijke tijd om lekker tot rust te komen, op vakantie te gaan en te relaxen. maar de 
zomervakantie kan ook zorgen voor een lees-dip. Kinderen lekker door laten lezen zorgt ervoor dat zij geen achterstand 
oplopen in hun leesontwikkeling. lezen kan in boekjes, strips, vakantieboeken of via de “vakantiebieb”. 

de app is heel eenvoudig te downloaden: vakantiebieb-app via Google Play of de App store. met deze app kunnen er 
e-books gelezen worden of er kan geluisterd worden naar luisterboeken.

informatie vanuit de leeshoek
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Groep 1 / 2 b is op dit moment bezig met het thema: haas en mol zoeken 
een uitweg. dit is een thema van de kleuteruniversiteit. haas is de snelweg 
overgestoken uit nieuwsgierigheid naar de overkant en is daarbij gewond geraakt 
aan zijn pootje. samen met mol zoekt hij een oplossing om weer terug naar 
de overkant te komen. de kleuters denken, ontwerpen en bouwen mee aan 
de verzonnen oplossingen. de kleuters bouwen bruggen, tunnels van allerlei 
knutsel- en constructiematerialen. op een van de foto’s zie je een geknutselde 
tunnel en ook een luchtballon van knex. ook is er een verteltafel gemaakt om het 
verhaal na te spelen en wordt er van alles onderzocht. we zijn bezig met de letter 
m van mol.

verder heeft de vader van noah, davide, groep b muziekles gegeven! op de 
foto zijn de kinderen goed aan het luisteren. davide is componist en maakt 
achtergrondmuziek voor televisieprogramma’s. de kinderen vonden het erg leuk.

nieuws uit groep 1/2b nieuws uit groep 3

Op naar groep 4………..

en dan is het schooljaar alweer voorbij. wat ging het snel en wat hebben we veel gedaan en geleerd. de kinderen 
hebben flinke stappen gemaakt met technisch lezen. er werd goed geoefend in maar liefst 11 werkboekjes!! begonnen 
de kinderen als eerst met “Kim” en “sim”, ze eindigen nu met woorden als “klimrek”, “spijtig” en “storm”. ontzettend knap 
hoe zij zich allemaal ontwikkeld hebben en leuk om te zien en te horen hoe goed het lezen nu al gaat. daarnaast werd 
er geoefend met het maken van sommetjes, waarbij geld rekenen favoriet was, want hoe leuk is het om op het digibord 
munten en papiergeld neer te leggen en daar iets van te kopen. ook met de geldbakjes in de klas werd regelmatig 
“winkeltje” gespeeld. de kinderen werkten veel in werkboeken. de methode voor wereldoriëntatie, blink, gaf hen maar 
liefst 3 boekjes om mee te werken. van kriebelbeestjes tot een tocht door de jungle en van een trui versieren uit de jaren 
’80 tot een pot tekenen voor insecten.

ook gingen we geregeld op stap. in de herfst maakten we een wandeling door de buurt, op zoek naar herfstbladeren 
die verzameld en nagetekend werden. we hebben een leuke voorstelling gezien in de toneelschuur over bruno en 
zijn vrienden. hoogtepunt was natuurlijk (durf ik best te zeggen….) het schoolreisje naar drievliet. de busreis alleen al 
was een belevenis en juf heeft met verbazing staan kijken in welke enge attracties de kinderen allemaal gingen!! de 
sportdag was dan weer een sportief evenement waarbij de kinderen ook enorm hun best deden. Jolie en coen werden 
klassen-kampioenen, wat niet wegneemt dat alle kinderen het goed hebben gedaan. ondanks de regen die vooral aan 
het begin van de sportdag naar beneden kwam, was het een geslaagde en sportieve dag. onze gymmeesters niels en 
onno hebben de kinderen hier heel goed op voorbereid.

Aan creatieve ontwikkeling is ook gedacht dit schooljaar. met juf claire zijn ontzettend veel mooie dingen gemaakt. de 
laatste lessen stonden in het teken van “vilten” en ijsjes tekenen, maar ook maakten de kinderen een zelfportret met 
wasco op papier en een beeldhouwwerk van klei. rondom de feestweek hebben de kinderen een trol ingekleurd en 
een mooie kuif gegeven en een eigen Pokémon getekend. meester Gunnar haalde op muzikaal gebied het best in de 
kinderen naar boven. tijdens de maandsluiting maakt juf altijd graag gebruik van een swingend lied van onze muziek-
meester. de kinderen speelden op ritme-stokken en trommels, hebben gedanst als reuzen en kabouters en nog veel 
meer.

veel activiteiten konden niet doorgaan als juf niet werd bijgestaan door jullie, de ouders. met name de klassen-
moeders martine en Pinar stonden juf bij met raad-en-daad. vaak was het “probleem” al opgelost voordat juf de vraag 
kon stellen! ontzettend bedankt voor de inzet en hulp moeders! maar ook ouders die hand-en-span diensten hebben 
verricht, ontzettend bedankt namens juf en de kinderen!! Klas schoonmaken, rijden naar een uitstapje, begeleiden op de 
sportdag en de schoolreis, helpen met de feestweek en nog veel meer. Jullie hebben het schooljaar een goeden randje 
gegeven.

en dan nu, op naar volgend schooljaar. Geniet allemaal van een welverdiende vakantie!!
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nieuws uit groep 3

en dan is het schooljaar alweer voorbij. het was weer een jaar waarin ontzettend hard is gewerkt door de kinderen, 
maar ook een jaar waarin er veel leuke dingen gedaan zijn. wij willen alle ouders uit groep 5 ontzettend bedanken voor 
het rijden en begeleiden tijdens de verschillende uitstapjes en alle andere hulp die dit jaar weer door jullie geboden is. 
wij hebben er in de loop van dit schooljaar twee nieuwe leerlingen bij gekregen, dat is natuurlijk hartstikke gezelllig! 
maar wij moeten in de klas ook afscheid van mattiz en canike nemen en dat vinden wij erg jammer. wij wensen mattiz 
heel veel plezier op zijn nieuwe school en canike zet hem op bij juf tanya! de kinderen zijn nu klaar voor groep 6 en wij 
wensen hen daar heel veel plezier, maar eerst allemaal een hele fijne zomervakantie gewenst!

Juf miranda en juf hanne

nieuws uit groep 5

door: kee en dominique

Adventuredag 
we gingen naar meerond en we gingen allemaal leuke 
opdrachten doen, zoals stand in de mand, hutten 
bouwen en er was een superduper leuke kabelbaan!

 
door: Klaas

cito 
we hebben in de klas drie cito’s gedaan. ik vond de cito 
rekenen het makkelijkst. in de cito spelling kwamen 
ook wel wat moeilijke woordjes voor, maar de aller 
moeilijkste vond ik de cito

door: vic en david

ik vond het leuk in groep 5, omdat we superleuke juffen 
hebben in groep 5. Ze geven leuke lessen en ze leren 
ons veel dingen op een leuke manier. ik vond vooral 
rekenen het leukst en daar heb ik ook veel van geleerd.

 
door Sem en iJsbrand:

wij vonden het leuk om met shoolreisje naar drievliet 
te gaan en dat we rekentijgers kregen, want we wisten 
niet dat dat bestond. de meeste lessen waren leuk, 
maar soms stom. soms waren ze makkelijk, maar ook 
weleens moeilijk!
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Feestweek

maandag gingen we naar drievliet en het was super tof! 
dinsdag zijn we naar de film ’mijn vader woont in rio’ 
geweest. woensdag hebben we naar het toneelstuk 
van juf marjanne gekeken. daaraan deden uit groep 6 
syb, robbie, marit, Alisa, roos en elke mee. het was 
superleuk! we hebben ook de juffendag gevierd en 
spelletjes gedaan. donderdag hebben we workshops 
gedaan zoals: graffiti, peanutbal, dansen, pimp je t-shirt 
en fluor verven. daarna hebben we friet gegeten. 
vrijdag hadden we zeskamp en hadden de snelle 
konijntjes gewonnen en we deden nog spelletjes. 

nieuws uit groep 6

Sportdag 

Als eerst gingen we fietsen met de hele klas naar het 
sportveld. daarna gingen we allemaal sport spelletjes 
doen. Je moest proberen om je sportdagkaart vol te 
maken. tussendoor hadden we duurloop, toen moest 
je  een heel rondje om het veld hardlopen. Aan het 
eind ging groep 3 en 4 naar huis en groep 5 t/m 8 ging 
peanutballen. de pindakrakers hebben gewonnen en 
de regenboog pinguïns hebben de sportiviteitsprijs 
gewonnen. we hebben ook ijs gekregen en hadden 
superleuke muziek. iedereen ging daarop dansen! de 
macarena was een super hit. het was heel leuk. 

door: lieve en Florin 

Sportdag 

het was heel leuk omdat het zonnetje ook wel even 
scheen. maar voor de rest regende het. de duurloop 
was denk ik voor iedereen heeeeeeeeel vermoeiend. 
bij peanutbal ging het goed en was het verder heel 
gezellig. 

door: micha en eline

nieuws uit groep 7

School 

ik ben vandaag zo blij, 

want de school is zo voorbij. 

het is dus bijna klaar, 

soms voelt dat wel wat raar. 

dan ga ik naar groep acht, 

waar ik al zolang op wacht. 

Geschreven door Veda

Gevoelens op school

huiswerk moet je maken. 

dat zijn namelijk belangrijke schoolzaken. 

rekenen, spelling of taal. 

en dat moet dan allemaal. 

soms denk je school stop, 

maar dan zit dit schooljaar er alweer bijna op. 

Geschreven door Floortje

Grote overstap 

op school leer je veel dingen, 

maar je hebt ook muziek en zingen. 

ik had zin in dit schooljaar, 

maar nu is het al bijna klaar. 

Groep 8 moet nog komen, 

daar zitten we nu al over te dromen. 

Geschreven door alex

hip hip hop, de school is bijna gestopt, 

de partypopper is daarom gepopt. 

de evenaardag komt eraan 

en mensen die op vakantie gaan. 

waar ga jij naartoe? 

misschien wel naar timboektoe. 

Geschreven door Tamar

Einde van het jaar 

het was weer een leuk jaar …….. 

op de evenaar. 

de zomervakantie komt eraan, 

dus het wordt tijd om te gaan. 

straks naar groep acht. 

dat is precies wat ik dacht. 

Geschreven door Florian

Bijna vakantie 

lezen doen we ’s ochtends vroeg. 

daarvan krijg ik niet genoeg. 

na lezen doen we taal. 

dat doen we in het klaslokaal. 

we zijn al klaar met spelling en rekenen, 

dus op vrijdag gaan we tekenen. 

de cito’s zijn voorbij 

en dat maakt de meeste kinderen blij. 

Ja de vakantie is dichtbij en dat maakt iedereen blij. 

Geschreven door Evi

en dan zit het schooljaar er alweer op. iedereen bedankt voor het helpen met uitjes, rijden, begeleiden en het 
schoonmaken van de klas. natuurlijk een speciaal bedankje voor lydia en lisette, onze klasse moeders, voor het 
organiseren van alle activiteiten etc. super bedankt! 

na de vakantie komt ize bij ons in de klas. welkom, gezellig dat je erbij komt!

en dan: lieve veda, Philine, talha, bonne, Floortje, Jip, Jarwin, tomas, david, tamar, Amelie, Florian, evi, Aniek, suzanne, 
Jonas, Alex, thije, Quinty, marijne, linde, Yasin, rosa, loeke, leonard en Quinten. we hebben een ontzettend gezellig 
jaar met jullie gehad. Ga lekker genieten van jullie vakantie en we zien jullie weer in groep 8.

Juf vibeke en juf marjanne
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nieuws uit groep 7

De schoolweek 

op school moeten we eerst rekenen. 

en af en toe moeten we ook tekenen. 

we hebben twee keer in de week gym. 

en we hebben het altijd naar ons zin. 

soms liggen we in een deuk. 

en dan is school altijd erg leuk. 

Geschreven door philine

School 

het schooljaar is bijna weer voorbij. 

Gelukkig heb ik in de vakantie vrij. 

het leukst vond ik de feestweek. 

ik denk niet dat ik dat snel vergeet. 

het leukste toen was drievliet. 

maar de pauzes vergeet ik ook niet. 

Geschreven door Suzanne

School 

in groep 7 op school. hadden we veel lol. 

volgens jaar in groep acht. 

wie weet wat daar op ons wacht. 

Kamp, musical en adviezen. 

de klas die we in de eerste gaan verliezen. 

Geschreven door Loeke

School 

op school heb je veel tekenen, 

maar natuurlijk ook rekenen. 

we hebben een groot digibord en daar kijken we wel 
wat op. 

ik hou veel van school, want ik heb veel lol. 

Geschreven door Tomas

School 

de schoolbel gaat. 

ik ben te laat. 

Ze zijn al aan het rekenen. 

maar ik ga stiekem tekenen. 

nu is het pauze, we gaan naar buiten. 

lekker spelen terwijl de vogels fluiten. 

Geschreven door Rosa

Rondje om het schooljaar 

op school moet je rekenen. 

en mag je af en toe tekenen. 

ook doe je taal. 

en aan het eind je weekend verhaal. 

het jaar zit er alweer bijna op. 

en dan is het helemaal op en top. 

Geschreven door Linde

Groep 7 

we deden op school wie is de mol. 

we gaan naar groep acht en dan krijgen we de meeste 
macht. 

ons advies krijgen we aan het einde van het jaar. 

en dat is best raar. 

soms is het saai, 

maar nu zeggen we bye bye. 

Geschreven door Quinty

Groep 8 

iedereen durft te dromen. 

dromen blijven komen. 

bijvoorbeeld over school, rekenen en groep 8. 

en wat ik daar van verwacht. 

Groep 7 durft te dromen. 

Groep 8 gaat komen. 

Geschreven door aniek

School 

er zijn kinderen die denken school is stom. 

ik blijf liever dom. 

maar dat is niet zo hoor. 

luister maar goed en gebruik je oor. 

school is leuk en soms lig je in een deuk. 

en als kinderen elkaar hinderen.. 

dan maak je het goed, want zo is het hoe het moet. 

roep dan nu luid: school is leuk en geen meuk. 

Geschreven door Thije

nieuws uit groep 7
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hoi, ik ben nathan, ik ben 12 jaar en ik woon in heemstede. mijn hobby’s zijn paardrijden, rubik’s 
kubussen en gamen. ik ben hier op school gekomen in de 0 groep en ik ga volgend jaar naar het 
coornhert lyceum op havo-vwo niveau in klas 1 hv-b. mijn lievelings-eten is biefstuk met spicy 
kruiden. op het moment dat ik dit schrijf gaan we over 2 dagen op kamp en daar heb ik heeel veel 
zin in en we gaan daar bowlen, midgetgolfen en we gaan echt een leuke tijd daar hebben. mijn 
lievelingsdieren zijn paarden en mijn ik ben fan van hoefwijzer en billie eilish. volgens mij was dat 
het alweer dus um… Groetjes van nathan.

hoi ik ben lara. ik ben 12 jaren JonG!!!!! ik zit nu in groep 8 en ik ga volgend jaar naar het wim 
Gertenbach college in Zandvoort. dat vind ik een hele leuke school de evenaar was erg leuk. deze 
8 jaar waren echt toPPPPPPP!!!! dag.

ik ben dylan, 12 jaar en woon in heemstede. mijn hobby’s zijn scouting en circus-les. ik ga naar het 
coornhert. dat vind ik best spannend, maar het lijkt mij heel leuk daar. ik heb een broertje en een 
zusje: veda (11) zit in groep 7 en odin (2) en die zit nog niet op school. ik ga nog op kamp, over twee 
dagen al! daar heb ik erg veel zin in. ik heb eigenlijk wel zin in de middelbare, ik ben erg benieuwd 
naar de lessen en docenten. maar het is moeilijk om deze klas te verlaten. ik vind het erg leuk om 
met vrienden naar de markt te gaan en lekkere kipnuggets te kopen. natuurlijk blijven we ook nog 
lang kletsen dan. ik ga iedereen heel erg missen en wens jullie een leuk nieuw jaar, maar eerst nog 
vakantie. Groeten van mij, dylan.

hallo ik ben max. ik ben 12 jaar ik zit nu in groep 8. ik vind de evenaar echt leuk. ik ben vrienden 
met bram, oscar, binck, dylan, Pele en Julian. ik ga naar het sancta maria daar heb ik heel erg veel 
zin in. ik zit bij oscar in de klas op de middelbare school. ik heb ook zin in de musical. Groep 8 is 
echt het leukste jaar tot nu toe.

hiiii ik ben rose. ik ben 12 jaren JonG!!!! ik zit nu in groep 8 op de evenaar. ik ga naar het coornhert 
lyceum. dat vind ik dat een hele leuke school. deze 8 jaren waren super leuk. doeiiiiiii.

hoi. ik ben Julian, 12 jaar en zit in groep 8. ik ga naar het coornhert havo/vwo doen. we hebben 
een heel leuk jaar gehad. we hadden het gala, drievliet, bijna kamp en bijna de musical. Alles was 
gewoon heel leuk. ik woon in heemstede en heb twee katten. ik vind scouting, piano, tennis & 
zwemmen heel leuk. ik kom bij bram in de klas. ik heb best veel zin in de middelbare school. ik ga 
in de zomer twee weken naar Griekenland & twee en een halve week naar Frankrijk. daar heb ik 
ook veel zin in. Groep 8 was een heel leuk jaar. doei!!!!

hoi ik ben lucas, ben 12 jaar oud ik ga naar de rudolf steiner. ik hoop dat ik het daar op mijn plek 
voel. Groep 8 was het leukste jaar [vooral door de musical] dag school, dag, ik vond het fijn dat ik er 
was.

hallo ik ben oscar Goeyens en ik zit op de evenaar in groep acht. ik vond dit jaar echt heel leuk. ik 
ga nu naar het sancta maria, ik heb er veel zin in. ik ga de klas missen maar ik denk dat het wel leuk 
wordt. ik ga ook al mijn vrienden missen behalve max want hij gaat naar dezelfde school als ik.  

hallo ik ben sevimnur en ik ben 12 jaar. ik ben geboren in 2007 en ga naar het Ksh in hoofddorp. 
ik heb er heel veel zin in. ik ga de evenaar heel erg missen omdat ik hele leuke momenten heb 
meegemaakt hier op deze school bijvoorbeeld: dat we keihard moesten lachen om domme 
dingen die we deden. ik ga zeker wel langskomen op deze school omdat ik deze school zo leuk 
vind gaat mijn zusje hier ook naartoe ik hoop dat zij het ook zo leuk vind als dat ik het vond. ik heb 
natuurlijk op deze school veel geleerd en gedaan. ik hoop dat ik ook veel ga lachen en ga leren op 
de middelbare school ik heb daar zin in maar ik ben ook een beetje zenuwachtig maar dat is wel 
normaal denk ik. ik heb ook heel veel zin in de musical omdat ik heel veel van acteren hou en door 
de musical kan dat. dankjewel evenaar voor die leuke jaren
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hallo ik ben marilise, ik ben 12 jaar. Aan het eind van het jaar ga ik naar het ecl samen met Zenne. 
ik heb er heel veel zin in. de feestweek vond ik super leuk. ik heb het heel erg gezellig gehad in 
deze klas. ik kijk erg uit naar de musical. 

ik ben Yael. ik ben 12 jaar oud en ik zit nu in groep acht. ik vond groep 3 tot groep 8 heel leuk. ik 
ga volgend jaar naar de middelbare school het haarlemmermeer lyceum ik het voor die school 
gekozen omdat ik me goed er bij voelde. ik ga jullie heel erg missen.

hoi, ik ben lotte en ik ben 11 jaar. ik zit nu in groep 8 en ik ga na de vakantie naar het ecl. daar heb 
ik heel veel zin in! op het moment dat ik dit schrijf is kamp nog niet geweest, maar dat lijkt me wel 
heel leuk. Groep 8 vond ik een van de leukste jaren, met gala en de musical. ik ga mijn klas heel 
erg missen omdat het heel erg gezellig was. maar ik denk dat het met mijn nieuwe klas ook heel 
leuk wordt.

hoi ik ben reza ik en zit in groep 8 en ik ben 12 jaar. ik heb in groep 8 een hele leuke tijd gehad 
(natuurlijk ook in de andere klassen). we hebben super veel leuke dingen gedaan in groep 8 zoals 
het gala iedereen zag er heel mooi uit het was super gezellig, sportdag  met peanutbal had mijn 
team gewonnen, het was heel leuk, en kamp waar we nog heen moeten daar heb ik heb er heel 
veel zin in we gaan naar noordwijk in een stayokay daar blijven we 2 nachtjes slapen. over een een 
paar weken word ik al uit geveegd. na de zomervakantie ga ik naar het hageveld samen met nina 
daar heb ik ook heel veel zin in maar ik heb geen zin in het huiswerk maar dat komt vast wel goed.
Groetjes reza

hee, ik ben nina ik ben 12 jaar en ik hou van kickboksen, lachen, gek doen en eten. het allerleukste 
wat ik deze ik acht jaar heb gedaan waren de twee schoolreisje naar drievliet, het oefenen voor 
de musical en natuurlijk was het gewoon heel gezellig met de klas!, schoolvoetbal was ook heel 
leuk en gezellig! nu ik dit schrijf moeten we nog op kamp, en daar heb ik natuurlijk heel veel zin! 
we moeten ook de musical nog doen en daar heb ik ook heel veel zin in. volgend jaar ga ik samen 
met reza naar hageveld, dat was mijn eerste keuze school, en daardoor heb ik er nog meer zin in! 
het lijkt me gewoon een hele leuke school, ik heb er eigenlijk ook geen reden voor hehe. ik ga de 
evenaar wel heel erg missen, omdat dit nu natuurlijk een heel vertrouwde plek is en ik weet hier 
ook gewoon hoe alles werkt. liefs, nina

hoi ik ben Pele ik vond groep 8 echt super leuk we hebben leuke dingen zoals het jubileum dat is 
een week spelletjes doen. we zijn naar drievliet geweest en nog naar een film geweest (mijn vader 
woont in rio) het was een pittig saaie film maar wel grappig. ik ga naar het coornhert lyceum ik 
vind het een heel leuke school. ik ga een paar mensen missen zoals bram, dylan, nina. maar dylan 
en bram gaan toch naar dezelfde school. maar ik vond groep 8 echt leuk dus ja. Ps ik ga ook jou 
missen juf.

hoi ik ben binck. ik ben 11 jaar. ik ga naar het schoter. ik doe aan de sport rugby. ik vond dit jaar erg 
gezellig met mijn klasgenoten. ik heb erg veel zin in kamp. ik heb er ook zin in de musical. ik zit in 
de klas met niemand uit mijn klas.

ik ben Zenne en ik ben 12 jaar. ik ga naar het ecl, ik zit in 1Ga  samen met marilise. ik zit op hockey 
en musical les. verder vind ik het erg leuk om te tekenen, met vriendinnen afspreken en lekker op 
mijn telefoon. op het moment dat ik dit schrijf gaan we nog op kamp en hebben we de musical 
nog niet gedaan. ik heb daar heel veel zin in. de leuke dingen van dit jaar waren de feestweek 
waarin we naar drievliet gingen en het toneelstuk van juf marjanne. ook het nieuwjaarsgala in 
januari was erg leuk. ik ga mijn hele klas heel erg missen, omdat ik het erg gezellig vond. dit was 
mijn verhaaltje :) doeiiiiii  !!
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ik ben catoo, ik ben 12 jaar zit in groep 8 bij juf tanya. ik zit op hockey en dansen dat vind ik super 
leuk. mijn zusje zit in groep 5 en gaat naar groep 6. ik heb ook nog een zus die zat ook op de 
evenaar nu zit ze in de 4e op het coornhert. ik ga na deze groep ( al bijna ) naar de middelbare 
school. ook naar het coornhert lyceum heel erg veel zin in, maar ga groep 8 erg missen en de 
evenaar natuurlijk ook. schoolvoetbal vond ik super gezellig we hebben heel veel gelachen. ik ga 
iedereen heel erg missen daarom ga ik nog vaak afspreken met iedereen. de musical wordt/is ook 
super leuk het oefenen en de dansjes oefenen vind super leuk. dit jaar vind ik het leukst van de 
hele evenaar. liefs catoo!

ik ben Joy. ik ben 12 jaar en ik zit nu in groep 8 ik vond 3 tot groep 8 heel leuk veel dingen gedaan 
en ik vind het jammer dat ik wegga. ik ga nu naar de Paulus mavo ik hoop dat ik het net zo leuk vind 
daar als al deze leuke jaren op de evenaar. ik vond het schoolreisje naar drievliet heel leuk dit jaar. 

hoi, ik ben elif en ik ben 11 jaar oud en ik ga over drie weken ga ik naar het sancta maria. ik ga 
atheneum doen. dingen die ik leuk vind om te doen zijn tekenen, dansen, piano spelen en nog veel 
meer. ik vond het heel erg leuk op deze school en ben blij dat ik hier heb gezeten. een paar van de 
leuke dingen die ik hier heb beleefd is drievliet, kamp (op het moment dat ik dit schrijf ga ik over 
twee dagen op kamp) en natuurlijk de musical. we moeten de musical nog opvoeren maar het 
oefenen is al heel erg leuk. we hebben het decor gemaakt en het wordt heel erg leuk en mooi. ik 
ben heel blij dat ik hier heb gezeten ik ga iedereen missen, maar we moeten afscheid nemen, dus 
doeiiii!

hallo ik ben Yaren ik ben 12 jaar en volgend jaar ga ik naar het haarlem college. ik ga jullie erg 
missen omdat ik al heel lang bij jullie in de klas zit en ik hoop dat ik jullie een keer terug zie.het 
leukste wat we met de klas gedaan hebben is op schoolreisje gaan en feestweek. ik zit op dit 
moment niet op een sport maar ik wil op dansen. later wil ik in Korea studeren omdat ik het een 
super leuk land vind. volgend jaar ben ik erg benieuwd hoe het op mijn nieuwe school is want het 
is toch wel anders. ik ga iedereen erg missen XXX

hoiiiii. ik ben bram brouwer 12 jaar en ik ga volgend schooljaar naar het coornhert havo vwo doen 
samen met Julian. dit jaar heb ik heeeellll veel leuke dingen gedaan dit jaar met me klas en met 
de liefste juf :) . ik heb heel veel zin in kamp en de evenaar dag maar ik heb geen zin in dat ik de 
juf moet missen :( . drievliet was ook top heel gezelig met de hele school. ik heb wel zin in de 
middelbare school maar ook weer niet want het blijft school ;). ik ga me klas heel erg missen maar 
gelukkig gaan er wel veel mensen ook naar het coornhert heel gezelig. maar de gene die ik het 
meest ga missen is de aller aller liefste juf, juf tanya. ik wens iedereen veel geluk op zijn  nieuwe 
school adioss!

hoi ik ben dave. ik ben 11 jaar en ik ga over een paar weken naar de middelbare school en het is 
een hartstikke leuk jaar geweest en we zijn ook nog naar drievliet geweest in de feestweek en dat 
was super leuk.

kleuren
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