
 
 

 
 

Maandinfo maart 2021 

De kinderen en leerkrachten zijn weer fijn gestart en de combinatie met naar school gaan en spelen in de 

sneeuw heeft ons weer energie gegeven! Nu de sneeuw, heerlijk schaatsen en de ijzel weer weg is, start 

donderdagmiddag 18 februari om 14.00 uur de voorjaarsvakantie. Ik wens iedereen een fijne vakantie en we 

zien iedereen graag gezond weer terug op maandag 1 maart (nationale complimenten dag). 

 

Als er kinderen na de vakantie afgemeld worden, omdat ze ziek zijn, wilt u mij dan een bericht sturen wat de 

klachten zijn, want dan kunnen we beter volgen of er besmettingen zijn. U kunt gewoon een bericht sturen via 

Social Schools of mij mailen: directiejulesverne@ronduitonderwijs.nl. Bij voorbaat dank! 

 

Aanmelden van peuters 

Normaal gesproken was er een Open Dag geweest voor nieuwe ouders, maar 

door de Coronatijd is dat natuurlijk lastig en is het uitgesteld. Als u in uw 

omgeving ouders kent met een peuter, wilt u die dan wijzen op de 

mogelijkheid om een rondleiding aan te vragen? Daarnaast zijn er misschien 

ook nog ouders van onze school die hun eigen peuter nog niet aangemeld 

hebben. Dat zou ook heel handig zijn! 

 

Naschoolse activiteiten 

We hebben in overleg met Artiance en de Regenboog besloten dat het tweede blok van naschoolse activiteiten 

niet door gaat. Het is nog niet verantwoord om groepjes kinderen te mengen, de cultuurcoaches komen dan op 

zoveel scholen en dit is niet wenselijk. Voor onze school hebben we afgesproken dat we later in het jaar nog 

activiteiten plannen als het weer meer mogelijk is. 

Zolang we te maken hebben met Corona, gaan activiteiten zoals inloop, koffieochtend etc ook nog niet door, 

helaas. 

 

Paaslunch  

Op vrijdag 2 april houden we een Paaslunch. We hebben nog een lunch te goed, omdat de kerstlunch niet 

doorging en 2 april vonden we een mooie dag om feestelijk te lunchen. Wordt vervolgd! 

 

 

 

Rapporten 

2 maart krijgen de kinderen een rapport mee en de rapportgesprekken volgen in die week t/m 9 maart. Alle 

ouders worden hiervoor uitgenodigd en vanaf groep 5 zijn de kinderen hierbij aanwezig. Het kan zijn dat u een 

uitnodiging krijgt via Teams of u wordt uitgenodigd om op school te komen. Dat kan per klas verschillen en is 

ook afhankelijk van de situatie na de vakantie. 

 

De cito’s staan niet vermeld op het rapport. Deze worden later afgenomen en we gebruiken deze toetsen om de 

vorderingen te bekijken samen met Gonneke, onze interne begeleider. 

Bij de kleuters gebruiken we een observatiesysteem. Daar wordt de ontwikkeling van uw kind bijgehouden. Als 

er opvallende zaken zijn, zullen de kleuterjuffen dit met u bespreken. 
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Kangoeroe rekenwedstrijd, Grote Rekendag en week van het geld 

In maart staat de landelijke Kangoeroe rekenwedstrijd gepland. Uit de groepen 3 t/m 8 

worden slimme rekenaars gevraagd om mee te doen! Succes kinderen! 

Daarnaast gaan we met de hele school meedoen met de Grote Rekendag. Op 24 maart 

gaan de kinderen op allerlei manieren door de school aan de slag met rekenopdrachten. 

De week van 22 maart is ook de week van het geld! De kinderen krijgen een leuk 

werkboekje en leren de waarde van het geld op een speelse manier. 

 

 

Verkeersexamen 

Groep 7 doet altijd mee met het theoretisch verkeersexamen en later in 

het jaar praktijkexamen. Zij fietsen dan door de wijk en er zijn posten die 

kijken hoe de kinderen zich gedragen in het verkeer. Dit examen werd 

altijd door verschillende scholen georganiseerd en helaas zijn er scholen 

afgehaakt. Dit betekent dat we moeten kijken hoe we dit zelf kunnen 

organiseren. 

 

Luizencontrole 

Na de vakantie is er op woensdag weer luizencontrole. Dit laten we wel doorgaan, want we willen geen uitbraak 

van luizen en de ouders die dit doen, dragen mondkapjes.  

 

 

Enkele data 

2 maart: rapporten mee 

3 t/m 9 maart: rapportgesprekken 

18 maart: Kangoeroe rekenwedstrijd 

22 maart: Week van het geld 

24 maart: Grote rekenwedstrijd 

30 maart: theorie verkeerexamen groep 7 

1 april: ’s middags zijn de kinderen vrij (geen grapje). Het team heeft een studiemiddag over het traject wat wij 

lopen: The Leader in Me. 

 

Jarigen in maart 
               

02 Abigail  gr 7 

05 Jente  gr 3 

07 Sabih  gr 1/2B  

07 Luc  gr 7 

08 Sofie  gr 3 

10 Liza  gr 8 

11 Mick  gr 5 

19 Saleem  gr 4 

21 Silvia  gr 6 

24 Casper  gr 3 

24 Salma  gr 4 

30 Quinn  gr 5 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/mduizendstra/verjaardag/&psig=AOvVaw0BrMFakx-k6vAB0z0LgoCG&ust=1598690243386000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwimgOOxv73rAhUQzKQKHUpZAfQQjRx6BAgAEAc


 

 

 

Tips (controleer altijd of activiteiten doorgaan) 

 

Wandeling van de maand: maart 

Stadsboerderij De Hout 

Een leuke kinderboerderij en speeltuin midden in het stadspark de Alkmaarderhout. Je kunt het bezoek aan de 

kinderboerderij combineren met een wandeling in de Alkmaarderhout. 

 

 

Gratis natuurwerkbladen bij De Helderse Vallei 

Vanwege de voorjaarsvakantie worden er 4 dagen lang leuke nieuwe 

natuuractiviteiten geplaatst op de website van De Helderse Vallei. Bij de 

verschillende activiteiten kun je alles ontdekken over de planten en dieren in de 

natuur dicht bij huis, zoals een rekenspel, een buitenbingo en een 

natuurknikkerbaan. Doe je mee? 

Meer info  https://www.deheldersevallei.nl/nl/agenda/nieuws/beleef-de-natuur-met-

de-helderse-vallei-gratis-natuurwerkbladen/voorjaarsvakantie-activiteiten-2021.html 

 

 

Lekker sporten en bewegen  

Nieuwe data Speelpauzes Alkmaar Noord    

 

Cruijff Court, Johanna Naberstraat, Daalmeer:  

14.30-15.30 uur:  

Maandag 15 feb, 1 mrt, 8 mrt, 15 mrt &  

Vrijdag 19 feb, 19 mrt 

 

Blauwe veldje Krajicek Court, Amelandstraat, de Mare:  

16.00-17.00 uur:  

Maandag 15 feb, 1 mrt, 8 mrt, 15 mrt & 

Vrijdag 19 feb, 19 mrt 

 

Leeftijd 6 t/m 12 jaar 

 

Aanmelden is niet nodig en de deelname is gratis‼️ 
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