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Maandinfo september 2022 

 

Flexgroep 
We zijn dit schooljaar een hulpklas gestart met de naam Flexgroep. Juf Cindy en juf Kim werken elke ochtend in 

deze groep met een wisselend programma. De flexgroep is bedoeld om kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die 

naast de extra instructie in de klas ook nog hulp kunnen krijgen in de Flexgroep.  

• Kinderen kunnen op vaste momenten terecht voor extra instructie na overleg met de eigen leerkracht.  

• Daarnaast zijn er rustige werkplekken gemaakt als kinderen hier behoefte aan hebben. 

• Er worden workshops gegeven voor bijvoorbeeld klokkijken, tafels, breuken, procenten, meten etc. 
kinderen kunnen hier zelf voor inschrijven via een intekenlijst. 

• Op de woensdag is er tussen 12.00 uur en 14.00 uur een activiteit voor kinderen die graag met hun 

handen willen werken, omdat het leren soms lastig is. Denk hierbij aan iets timmeren, koken, knutselen 
etc. 

 

Folders op school 
Aan het begin van het schooljaar komen er altijd allerlei folders met aanbiedingen voor abonnementen en 

cursussen. Ze liggen bij de kleuteringang om mee te nemen. 
 

Trakteren op school 
De kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn. Het zou fijn zijn als dit een gezonde traktatie is! Daarnaast 
mogen de kinderen die boven zitten bij deze leerkrachten langs en de kinderen die beneden mogen bij de 

groepen 1 t/m 4 langsgaan. Alle kinderen mogen wel bij mij (Ingrid) langskomen. Er is een trommel met kleine 
cadeautjes waar ze uit kunnen kiezen en dit vinden alle kinderen nog steeds erg leuk. Leerkrachten vinden een 

gezonde traktatie ook fijn! 

 

Water drinken 
Wij hebben zoals u weet het vignet gezonde school en dit betekent dat we stimuleren 
om water te drinken. Het is gezond en goedkoop, dus graag een afgesloten beker 

water meegeven! 

 

Ouderraad zoekt nieuwe leden 
De ouderraad is dringend op zoek naar nieuwe ouders om de school te ondersteunen bij verschillende 
activiteiten.  

Afgelopen juli hadden weer voor het eerst een fantastisch zomerfeest en dit is altijd een hele organisatie waar 

veel hulp bij nodig is. 
Daarnaast helpt de OR bij het organiseren van het Sinterklaasfeest, de bioscoop, disco, ze doen boodschappen 

voor het paasontbijt en afscheid groep 8. Kortom heel veel activiteiten 
die alleen georganiseerd kunnen worden met hulp van ouders! 

Ze vergaderen ongeveer 5 keer per jaar in de avond en ze verdelen de 

taken onderling. Zij beheren ook de ouderbijdrage om dit alles te 
kunnen financieren. 

Het zou toch jammer zijn als de OR dingen moet schrappen als er niet 
genoeg hulp is. 

 

WIE OH WIE KOMT DE OUDERRRAAD ONDERSTEUNEN????? U kunt zich aanmelden bij Ingrid of de 
leerkracht, via social schools of mailen naar:ouderraadjulesverne@hotmail.com 

 

Social schools  
Wanneer u via Social schools een bericht wilt sturen aan de leerkracht, gaat dit 

via de knop “gesprekken”. 
Een handleiding hiervoor kunt u vinden op https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4818378922258-

Nieuw-gesprek-starten-als-ouder 
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Jarigen in september         

 

01 Kyanu  gr 3 

01 Haron  gr 7 

03 Zoë  gr 1/2A 

04 Modasir  gr 4 

04 Eline  gr 7 

05 Ferdaws gr 1/2B 

07 Jimmy  gr 3 

10 Luca  gr 4 

11 Elise  gr 5 

13 Olivia  gr 4 

13 Riley  gr 6 

15 Josiah  gr 1/2B 

15 Billy  gr 6 

16 Atila  gr 6 

17 Hamza  gr 1/2A 

18 Esperanza gr 1/2A 

18 Parsa  gr 3 

18 Mara  gr 4 

18 Wessel  gr 8 

22 Jens  gr 7 

27 Jonah  gr 1/2A 

30 Thomas  gr 1/2A 

30 Shahid  gr 8 

 

 

Traktatietip 

Appelchips 

Appelchips zijn veel gezonder dan gewone chips, en onwijs leuk 

om zelf te maken. 
Ingrediënten: 

• 2 grote appels 

• Kaneel 

Werkwijze: 

• Laat de schil om de appels en haal het klokhuis eruit. 
Snijd de appel vervolgens in hele dunne plakken (in de 

breedte) zodat je ronde plakken krijgt. Je kunt ook de schil verwijderen, als je dat lekkerder vindt. 

• Neem een bakplaat en leg er een vel bakpapier op. Leg daar de plakken appels op en strooi er kaneel 

overheen. 

• Bak dit op 100 graden, 1,5 uur in de oven. Draai na drie kwartier de appels om zodat ze aan beide 
kanten gelijk worden. 

• Serveer de appelchips in gekleurde bakjes 

 



 

Tips 

Open monumenten dagen 

In het Open Monumentendagweekend, zaterdag 10 en zondag 11 september, 
zijn er weer een heleboel coole kinderactiviteiten. Zo is er weer het vertrouwde 

kinderactiviteitenprogramma in de Grote Sint Laurenskerk mét enkele nieuwe 

activiteiten (scrol naar beneden), beide dagen zijn er monumenten die zelf 
kinderactiviteiten organiseren en op zondag is er een 

kinderactiviteitenprogramma in de Grote Kerk van Schermerhorn. 
https://www.erfgoedalkmaar.nl/openmonumentendag/programma-jeugd-kinderactiviteiten/ 

 

 
Kindermuziekfestival 

Het KinderMuziekFestival op 3 en 4 september is het meest oudervriendelijke, 
muzikaalste en gezelligste kinderfestival van Nederland. Met live optredens van 

bekende artiesten en nog onontdekte talenten. Met theater, dans, verhalen, workshops 

én veel pret voor jong gespuis en oudere rakkers. Het ‘Lowlands voor kinderen’ met 
muzikale avonturen en kleurrijke creativiteit. 

KinderMuziek festival (alkmaarprachtstad.nl) 
 

 
 

 
 
 

 
Wandeling van de maandag 
 
Stoeptegelroute  

Alkmaar Sport bracht in samenwerking met Stadswerk072 vijf wandelroutes aan op de Alkmaarse stoeptegels. 
De 5 kilometer lange wandelroutes leiden de wandelaar door heel Alkmaar De routes worden normaliter tijdens 

de avond4daagse gelopen. De routes kunnen uiteraard op elk willekeurig punt opgepakt worden, de tegels 
leiden de wandelaar weer naar het eigen beginpunt. 

 

Voor rondje Huiswaard volg je de groene route. Meer info op 
https://www.alkmaarsport.nl/activiteiten/stoeptegelroute/ 

https://www.erfgoedalkmaar.nl/openmonumentendag/programma-jeugd-kinderactiviteiten/
https://alkmaarprachtstad.nl/evenementen/jeugd/kindermuziek-festival
https://www.alkmaarsport.nl/activiteiten/stoeptegelroute/

