
 
 

 
 

 

Nationaal voorleesontbijt 
Op woensdag 23 januari hebben de kinderen gezellig in pyjama of ochtendjas ontbeten op school. Er waren ouders of 

grootouders die kwamen voorlezen en het was een gezellig uurtje zo samen lezen en ontbijten. De dag ervoor was  

wethouder Elly Konijn langsgekomen en heeft in de speelzaal voor de kleuters voorgelezen. De kinderen vonden dit 

erg interessant en hebben geboeid geluisterd naar haar. Alle wethouders en de burgemeester waren ingezet op 

scholen om voor te lezen. 

Doktersbezoek 
Het bezoeken van een dokter of tandarts kan niet altijd na schooltijd gepland worden, maar als een kind in de 

ochtend naar een arts moet is het wel de bedoeling dat hij/zij weer terug naar school komt. We merken dat kinderen 

dan de rest van de dag wegblijven of helemaal niet komen en dit valt onder ongeoorloofd verzuim. Wilt u hier 

rekening mee houden? 

15 maart landelijke stakingsdag 
Een aantal bonden heeft het onderwijs opgeroepen om op 15 maart te gaan staken. Binnen ons team is er op dit 

moment nog geen besluit genomen, maar ik wil u wel alvast mededelen dat er misschien gestaakt gaat worden op 

vrijdag 15 maart. Zodra ik meer weet dan meld ik het zo snel mogelijk. Zet u de datum al vast in uw agenda, voor het 

geval u voor opvang moet zorgen. 

Nieuwe vakleerkracht gym 
Jurre Mank wordt de nieuwe vakleerkracht gym. Meester Niels heeft een andere baan gevonden en gaat ons verlaten. 

Volgende week zal meester Jurre komen kennismaken en meekijken met de gymlessen. Vanaf 12 februari zal hij de 

gymlessen zelfstandig gaan verzorgen. 

Logopedie via de Praatmaatgroep 
We hebben bericht gehad dat de Praatmaatgroep die bij ons logopedie verzorgt weer iemand heeft die kan starten 
met logopedie op school. Haar naam is Marieke van der Zee en ze zal 15 maart starten. Ouders van kinderen die op 
de lijst stonden, worden gebeld en er wordt gekeken naar een passende oplossing. Als u inmiddels een andere 
logopediste gevonden heeft, kunt u daar natuurlijk altijd blijven.  
Mocht u vragen hebben of uw kind willen aanmelden, dan kunt u altijd contact met via 
mariekevdz@depraatmaatgroep.nl en 06-12988729 (aanmeldnummer). 

Van Digiduif naar Social Schools 
Hierbij nogmaals de link met een informatiefilmpje hoe te handelen van 

Digiduif naar Social Schools. Per 4 februari ontvangt u de groeps- of 

schoolinformatie via Social Schools. 
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Voor vragen kunt u altijd even langskomen op vrijdagochtend. Er verandert niet zoveel. Het is alleen belangrijk dat u 

de Social Schools (3.0) app download en de gebruikersnaam en wachtwoord invult die u zelf heeft ingevoerd. 

Tijdens het rapportgesprekken ligt er bij de klassen een brief met het verzoek of wij foto’s mogen versturen via Social 

Schools. Het gaat dan om foto’s die in de groep gemaakt worden en alleen met de groep gedeeld wordt. Ouders die 

vervolgens foto’s op sociale media zetten zonder toestemming zijn in overtreding! Toch hopen we dat ouders wel 

toestemming geven om foto’s te versturen, omdat we graag leuke activiteiten willen delen met ouders.  

https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders 

Rapportgesprekken 
Na de citotoetsen gaan de leerkrachten weer kindgesprekken houden met de kinderen om te kijken waar ze trots op 

zijn en wat ze nog kunnen verbeteren en wat ze daarvoor nodig hebben. De rapportgesprekken zijn gepland vanaf de 

woensdag na de voorjaarsvakantie. U krijgt hiervoor weer een uitnodiging via de planner van Social Schools. De 

gesprekken beginnen vanaf 15.00 uur. Hierbij even een overzicht: 

 Ouders van kinderen uit groep 1: krijgen een uitnodiging van de leerkracht of ouders kunnen op verzoek een 

gesprek inplannen. Voor ouders die net een: “Dit ben ik” gesprek gehad hebben, is het niet nodig. 

 Ouders groep 2: krijgen een uitnodiging voor een gesprek. Hierbij wordt het leerlingvolgsysteem besproken. 

 Ouders uit de groepen 3 t/m 7 krijgen een uitnodiging voor een rapportgesprek. Vanaf groep 5 zijn de 

kinderen hierbij aanwezig. 

 Ouders uit groep 8 krijgen vóór de voorjaarsvakantie al een adviesgesprek in verband met het aanmelden bij 

het voortgezet onderwijs. Er is dan geen rapportgesprek meer voor deze kinderen na de voorjaarsvakantie. 

Groot Thema: Ridders en kastelen in de Middeleeuwen. 
Begin maart starten we een groot schoolthema. Dit thema wordt uitgewerkt in samenwerking met de cultuurcoachen 

dans-, drama en beeldende vorming. Het belooft een groot spektakel te worden met twee voorstellingen op 

donderdag 4 april. Er worden 2 groepen gevormd die beiden hetzelfde stuk gaan opvoeren. Het wordt opgevoerd in 

de grote gymzaal aan de Tochtwaard en omdat het aantal mensen in de zaal teveel wordt, zijn de kinderen in 2 

groepen verdeeld. De voorstelling wordt overdag opgevoerd, dus zet u 4 april alvast in uw agenda? Verdere 

informatie volgt later. 

Even wat data op een rij 
6 februari:  Open Dag voor nieuwe ouders. Heeft u uw peuter al aangemeld? 

8 februari:  de geboortedag van Jules Verne. 

15 februari:  zijn alle kinderen vrij en start de voorjaarsvakantie tot maandag 25 februari. 

25 februari:  week van de rapportgesprekken vanaf woensdag 27 februari. De gezamenlijke avond is op donderdag. 

 

Herinnering ouderbijdrage  
Op dit moment heeft de ouderraad 50% van de ouderbijdrage voor dit schooljaar ontvangen. Als u nog niet betaald 

heeft willen we u vragen dit alsnog te doen. 

U kunt het bedrag overschrijven naar IBAN rekeningnummer NL37INGB0003619200 t.n.v. Oudercommissie Jules 

Verne o.v.v. ouderbijdrage 2018/2019, de naam van uw kind(eren) en klas. De ouderbijdrage voor dit 

schooljaar bedraagt wederom €17,00 per kind. 

 

Voor degene die met de Alkmaarpas willen betalen, vanaf januari zijn de tegoeden op de pas bijgeschreven. U kunt 

met uw pas(sen) de ouderbijdrage laten afschrijven bij Ingrid. Er volgt ook nog een verloting onder de Alkmaarpas 

betalers. Graag betalen vóór 1 maart 

 

https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders


Oproep 
We zijn in groep 3 opzoek naar Triqo, heeft u misschien thuis nog liggen, en speelt uw 

kind er niet meer mee? Zouden wij het op school mogen gebruiken voor het bouwen van 

een bouwwerk?  

 

  

Nieuws uit groep 1/2 A 
Na de kerstvakantie zijn wij gestart met het thema ‘winter’. Wij hebben het thema geopend met een wandeling door 

de wijk, op zoek naar vogelhuisjes. Wij hebben er toen heel veel gezien! Helaas zagen we dat er niet veel voer voor 

de vogels hing, dus hebben wij in de klas wc-rolletjes met pindakaas en vogelvoer gemaakt. Zo hebben de vogels wat 

extra voedsel. Wij hebben de slinger buiten voor de klas opgehangen en zien er nu elke dag vogeltjes van eten.  

Pas toen het buiten ging sneeuwen ging het thema pas echt leven! Wat was dat leuk: sneeuwballen gooien, 

sneeuwpoppen maken. In de klas hebben wij voor de themahoek een ‘koek en zopie’ gemaakt. De kinderen kunnen 

schaatsen, warme chocomel drinken, soep eten enz.  

Het Voorleesontbijt was ook erg gezellig. Allemaal lekker in pyjama naar school en een knuffel mee. Er kwam een 

oma voorlezen, juf heeft voorgelezen, wij hebben een mooie kleurplaat gemaakt en natuurlijk lekker ontbeten. De 

dag ervoor kwam de wethouder al voorlezen en daar hebben wij toen met z’n allen in de gymzaal lekker naar 

geluisterd. 

In de klas hebben wij ook weer twee nieuwe kindjes: Youri en Sofie. Fijn dat jullie er zijn! 

Groetjes van groep 1/2A 

Nieuws uit groep 1/2 B 
Wat vliegt de tijd! Is januari zomaar voorbij. Wat is er alweer veel gebeurd in de klas. Na 

de kerstvakantie, die we alweer helemaal vergeten zijn, zijn we gestart met het thema Winter. Gelukkig was het ook 

echt koud de afgelopen weken en konden we goed bekijken wat we in de winter allemaal aanhebben en wat we in 

onze themahoek zouden maken. Het idee was een ijsbaan met een koek en zopie. De koek en zopie was een begrip 

wat de kinderen nog niet kende maar wat ze op een praatplaat benoemde als restaurant. Toen ze erachter waren dat 

het koek en zopie heette moest die natuurlijk wel in de klas komen. Juf Richtje die bijna iedere dag komt lunchen en 

buitenspelen met de kinderen, houdt heel erg veel van schaatsen. Zij is dan ook na het schaatsen bij ons in de klas 

gekomen om te laten zien wat je allemaal aan hebt op de ijsbaan. Hoe je veilig het ijs op kan met speciale 

handschoenen en een mooie helm. Maar ook heeft ze ons geleerd welke oefeningen je moet doen om te leren 

schaatsen. Op de ijsbaan wordt wat afgeschaatst. De koek en zopie draait overuren.  

Er is samen met kinderen van groep 8 een wandeling door de wijk gemaakt om te kijken of er vogelhuisje en 

vogelvoer in de tuinen te vinden waren. Tijdens het rondje van school door de Stikkelwaard en weer terug hebben we 

wel meer dan 20 vogelhuisjes geteld! Het vogelvoer was niet overal te zien en daarom hebben wij in de klas 

vogelvoer gemaakt. Een wc-rol insmeren met pindakaas en deze door de zaden rollen. Toen iedereen er een gemaakt 

had hebben we er en slinger van gemaakt en opgehangen aan het zonnescherm. Nu zien we af een toe een vogeltje 

landen op de slinger om daar even wat te eten en daarna weer heel snel weg te vliegen. Z o leuk dat we al een 

roodborstje en een aantal koolmezen hebben gezien. In de klas hebben we naast de ijsbaan ook een echte 

vogelboom gemaakt waar de kinderen met verrekijkers de vogels kunnen bekijken. 

Naast al deze activiteiten wordt er natuurlijk nog veel meer gedaan. Dit thema duurt nog tot de voorjaarsvakantie. 

Daarna starten we me het grote schoolthema ridders en kastelen! Maar voor het zover is gaan we eerst nog naar het 

Stedelijk museum. Mocht u nog tijd hebben om een groepje te begeleiden. Dan horen wij dat graag!  

Wij zijn ook nog heel erg blij met de komst van nieuwe kinderen in de groep. Na de kerstvakantie is 

Milana gestart bij ons in groep 2. Emma komt na de voorjaarsvakantie echt maar komt nu al een 

paar keer wennen. Gezellig dat jullie er zijn!  



Nieuws uit groep 1/2 C 
BBBrrrr wat is het koud he!?  

We zitten volop in de winter en dat is in de klas ook te zien met het thema ‘Winter’ . We hebben samen met de  

kinderen bedacht om een schaatsbaan te maken met een restaurantje erbij. Daarbij hebben  

We samen een menukaart gemaakt met bijvoorbeeld soep, warme chocolademelk en stampot!  

 

Gelukkig ging het ook nog sneeuwen! Ook hebben we lekker buiten gespeeld in de 

sneeuw! Samen hebben we sneeuwballen gegooid, kleine sneeuwpopjes gemaakt 

en sleetje gereden. Sommige kinderen moesten tussendoor wel even in de klas 

opwarmen, om daarna weer lekker buiten te kunnen spelen in de sneeuw!  

 

Tot bibbers!!  

Liefs groep 1/2 C 

Nieuws uit groep 3 
Happy new year!!! Welkom allemaal in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. 

We zijn allemaal weer heerlijk van start gegaan. En gelukkig is juf Yvonne ook weer terug van haar heerlijke vakantie 

in Zuid-Afrika! 

We hebben veel nieuwe letters geleerd en… ook meteen de laatste! We zijn nu klaar met kern 6 en hebben ALLE 

letters geleerd! Knap he?? We kunnen ook al heel goed uit de boekjes lezen en veel kinderen kunnen al woorden 

lezen zonder deze eerst nog te hakken en te plakken. Dat komt doordat we heel goed op school oefenen, maar ook 

thuis met de wisselrijtjes.  

In januari hebben we ook een start gemaakt met de Cito’s. Voor ons was het niet heel bijzonder, want we hebben 

gewoon gedaan alsof het een ‘normale’ toets was. Niets om je zorgen over te maken! De kinderen hebben keihard 

gewerkt en heel erg goed hun best gedaan. 

Met de Vreedzame School zijn we ook alweer in het vijfde blok beland. Dit blok gaat over: ‘Wij dragen een steentje 

bij’. We hebben onder andere geleerd wat het verschil is tussen helpen en bemoeien en hoe je kunt voorkomen dat 

helpen, bemoeien wordt. Helpen is namelijk dat je eerst vraagt aan de persoon die je wilt helpen, of je kunt helpen. 

En als deze persoon graag wil dat je helpt, is het belangrijk dat je hem of haar op weg helpt en dat je niet alles voor 

zegt of voor diegene gaat doen. We proberen hier tijdens de lessen ook goed op te letten!  

Nieuws uit groep 4 
We zijn alweer vier weken na de vakantie hard aan het werk! We zitten volop in de wintermaanden en dat hebben we 

al een beetje mogen meemaken met wat sneeuwval. Helaas zijn de sloten nog niet dichtgevroren , maar wie weet 

komt het nog en kunnen we lekker gaan schaatsen. De vogels hebben het altijd zwaar in deze periode en daarom 

besteden we er d.m.v. een themahoek in de klas veel aandacht aan. Er staan boeken, leesboeken en 

informatieboeken, maar ook zoekkaarten en atlassen. Eén keer per week mogen de kinderen i.p.v. hun leesboek een 

boek lezen van de themahoek. Dit vinden ze geweldig. We stimuleren ook om tijdens het lezen informatie op te 

schrijven of te tekenen wat ze interessant vinden. Er worden kleurplaten gekleurd waarbij ze heel goed naar de 

vogels moeten kijken. We horen al terug dat kinderen vogels 

in hun eigen tuin gaan herkennen. We hebben ook 

pindakettingen geregen die binnenkort mee naar huis 

kunnen om in de tuin te hangen of op het balkon! De 

kinderen hebben ook vogelhuisjes moeten maken met 

stroken papier waarbij we precies moesten meten met onze 

liniaal. Best moeilijk hoor! Daarbij mochten ze met een 

zoekkaart of boek hun favoriete vogel natekenen en erbij 

plakken.  

 

Verder zijn we natuurlijk druk bezig met de Cito’s. We 

merkten dat kinderen dat toch erg spannend vinden.  



In de klas hebben we geprobeerd om de kinderen gerust te stellen. Sommige kinderen ervaren veel druk en dat is 

natuurlijk niet de bedoeling.  

We blijven de tafels goed oefenen en herhalen. Ook blijft het belangrijk om zowel op school als thuis met het 

klokkijken te oefenen. We zijn in de klas ook begonnen met de kwartieren. 

Vanaf volgende week maandag krijgen we een PABO stagiair in de klas. Zijn naam is Karel en 

zal op de maandag en de dinsdag aanwezig zijn.  

Nieuws uit groep 5  
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. Bij aardrijkskunde zijn wij druk 

bezig met het thema Nederland. Hierbij leren wij o.a. de 12 provincies, de verschillende soorten 

natuurgebieden en de grote vijf van Nederland. De laatste opdracht daarbij was het zelf 

plannen van een vakantie. 

Met de vreedzame school hebben wij een gevoelsketting gemaakt en iedere ochtend hangen de kinderen een knijper 

met hun naam bij het gevoel zoals zij zich ’s morgens voelen en dat bespreken we dan soms ook kort met elkaar.  

Nieuws uit groep 6  
Dit is de nieuwsbrief  van groep 6. We hebben veel gedaan de afgelopen tijd. We hebben op Blink Aardse extremen 

gedaan. Met Aardse extremen leren we over aardbevingen, overstromingen en orkanen. De kinderen mogen ook 

boeken of iets anders meenemen. 

Voorleesontbijt: Het Voorleesontbijt was op 23 januari. We kregen lekkere dingen zoals: brood, crackers en 

ontbijtkoek. We mochten ook knuffels meenemen. De oma van Rinke ging voorlezen in het boek ‘Gruwelijke rijmen’ 

van Roald Dahl. 

Winterbios: Winterbios is dat we een keer in het jaar een film gaan kijken. De films zijn voor groep 2 tot en met 8.  

Hier staat welke film voor welke groep is: Sing is voor groep 2 en 3,  Zootropolis  is voor groep 4 en 5, de Kameleon 

is voor groep 6, 7 en 8. Ouders zijn jammer genoeg niet welkom. De kinderen krijgen limonade en popcorn 

mmmmmm……Het is op vrijdag 1 februari. 

Cito’s en toetsen: Afgelopen week zijn de Cito’s en toetsen begonnen. Deze Cito’s hebben we al gedaan: spelling en 

begrijpend lezen. We zijn nu bezig met Cito-rekenen. We moeten alleen nog maar deel 3 

maken van rekenen. 

 

Groeten Yasmin en Camila. 

Nieuws uit groep 7/8 
Zo als u al wist zijn we begonnen met de cito ’s. Rekenen hebben we al afgerond en spelling 

hebben we ook af. Deze week beginnen we met begrijpend lezen. Iedereen doet zijn best om 

een hoog niveau/advies te krijgen.  

Groep 7 krijgt zijn vooradvies en groep 8 krijgt hun definitief advies. Deze keer is het leuke aan 

de Cito’s, dat we kauwgum mogen eten. Binnenkort zijn ook de kindergesprekken. Elk kind wordt dan om de beurt 

geroepen en wordt er met hem/haar gesproken over het advies en hoe ze de cito ’s hebben gemaakt. Binnenkort zijn 

ook de 10 minuten gesprekken. Die gesprekken worden gevoerd met het kind, moeder/vader en juf en meester.  

Voorlezen bij de peuters: Sinds een paar maanden lezen groep 7 en 8 voor bij de peuters. We mogen dan een 

maatje uit kiezen waarmee we gaan voorlezen. Elke vrijdag is er een duo aan de beurt. De peuters zijn heel 

enthousiast als er iemand komt voorlezen. De juf kiest een boek uit wat hoort bij hun thema. Stel het thema is herfst, 

dan kiest de juf dus een boek uit over herfst. Zo zijn er veel kinderen die dat willen. Het leuke is dat je vaker aan de 

beurt komt dit schooljaar. 21 juni is de laatste keer dat er een duo nog gaat voorlezen bij de peuters. 

Schoolvoetbal: In maart begint schoolvoetbal. Dan beginnen ook de trainingen. In april zijn de wedstrijden. Wie ons 

gaat coachen is nog niet duidelijk, maar wij vermoeden dat het de vader van Stijn uit groep 8 wordt. Op welke dag de 

trainingen zijn is ook nog niet duidelijk. In ieder geval groep 7 en 8 is er klaar voor ! 

 



Traktatie tip: Crunchy groentefrietjes 

 

Benodigdheden: 

Kartonnen bekers 

Paprika’s (2/3), komkommer (1/2) en wortelen 

(optioneel: potlood, slasaus, yoghurt en tomatenketchup) 

 

Werkwijze:  

Maak de groente schoon. Halveer de paprika’s, verwijder 

zaad en zaadlijsten en snijd de paprika’s in lange dunne 

repen. Maak de komkommer schoon, halveer hem over de 

lengte en lepel het zaad eruit. Snijd de komkommer in 

lange dunne repen. Schrap de wortels schoon en snijd ze 

in langedunne repen.  

Vul de bekers met repen paprika, komkommer en wortel. 

Optioneel: Steek er nog een vrolijk potlood tussen als 

cadeautje. Geef er eventueel een dipsausje bij (gemaakt 

van 4 eetlepels slasaus, 4 eetlepels magere yoghurt en 2 

eetlepels tomatenketchup). 

Cultuurtip                  
JEUGDTHEATER UNIEKE ZAKEN 

TREK TEN STRIJDE MET EEN DOLENDE RIDDER EN ZIJN TROUWE KNECHT. 

Een theatrale roadmovie met poppen, projecties, voice-overs, objecten en een flinke dosis verbeeldingskracht voor 

iedereen vanaf 7 jaar. Op zondag 24 februari van 13.30-16.30 uur op het Canadaplein te Alkmaar. 

Het verhaal: ‘In een klein Spaans dorpje in de streek La Mancha woont een man die niks liever doet dan lezen. Hij 

leest over ridders en kastelen, jonkvrouwen, zwaarden en paarden. Hij leest zoveel verhalen, dat hij alles om zich 

heen vergeet. En voor je het weet, verliest hij zich in een verhaal waarvan hij zichzelf de hoofdpersoon waant; de 

dolende ridder Don Kigotte. Hij strikt zijn buurman Sancho Panza en benoemt hem tot zijn schildknaap. Samen 

trekken ze de wijde wereld in op zoek naar het grote avontuur.  

 

Jarigen in februari 

          
 

02-02 Jazz gr. 1-2C 5 jaar 

04-02 Valentijn gr. 1-2C 6 jaar 
05-02 Dion gr. 1-2A 6 jaar 

05-02 Milana gr. 1-2B 6 jaar 
06-02 Jack gr. 1-2A 5 jaar 

14-02 Belinay gr. 7/8 12 jaar 

14-02 Tim gr. 7/8 12 jaar 
16-02 Yusuf gr. 4 8 jaar 

20-02 Nera gr. 7/8 11 jaar 
22-02 Elif gr. 3 7 jaar 

25-02 Aymen gr. 5 9 jaar 

27-02  Lynn gr. 5 10 jaar  

 

 


