
 

 

Maandinfo december 2021 

Wat vliegt de tijd! 

Zo begint de wintertijd en zo ben je bezig met Sinterklaas en Kerst en alle zaken die hier 

omheen lopen.  

Het is erg jammer dat nieuwe maatregelen ons toch weer beperken door geen inloop te organiseren 

en gesprekken zoveel mogelijk online te doen en afstand te houden. Het aantal kinderen wat besmet 

raakt is ook nieuw in Nederland en maakt dat er toch kinderen in quarantaine moeten, omdat ze 

verkouden zijn of in nauw contact zijn geweest met een medeleerling die Corona heeft. 

Ook deze week zijn er weer kinderen positief getest, helaas. Ouders krijgen hierover bericht. Het is  

handig om eerst een zelftest te doen als indicatie en dan op dag 5 een test bij de GGD. 

Nieuwe afspraken na aanleiding van de persconferentie afgelopen vrijdag: 

Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 en leerkrachten dragen in de gangen een mondkapje. De ouders zijn 

al eerder op de hoogte gebracht en hebben aan dit verzoek voldaan, heel erg bedankt, ook al voelt 

het heel dubbel voor ons allemaal. 

Voor de bovenbouw komen ook gratis zelftesten beschikbaar. De datum is nog niet bekend. 

Wanneer uw kind Corona gerelateerde klachten heeft, blijft hij /zij thuis en maakt u een afspraak met 

de GGD voor een coronatest (na wellicht de zelftest). Kinderen met verkoudheidsklachten mogen dus 
niet naar school. Er is een speciaal telefoonnummer van de GGD voor kinderen, namelijk 0800-1202. 

De GGD zal dan meer tijd vrijmaken voor de test. 

 
Wellicht overbodig te melden: bij een besmetting van een huisgenoot blijft ieder van het gezin thuis in 

quarantaine volgens de richtlijnen van de GGD, ook al bent u ingeënt. 
 

De komende tijd zullen wij er alles aan doen om het onderwijs zo goed en veilig mogelijk voor iedere 

leerling en medewerker te organiseren. Helaas hebben wij ook te maken met een lerarentekort en in 
deze tijd extra uitval van teamleden. Ondanks al onze inzet kan het gebeuren dat er voor een groep 

geen leerkracht beschikbaar is. Wij vragen u de nieuwsberichten die wij versturen via Social Schools 
goed te blijven volgen en hier rekening mee te houden.  

Wij begrijpen dat dit voor u en uw kinderen veel aanpassingen vergt, maar wij gaan ervan uit dat 
bovenstaande maatregelen hun effect hebben om het aantal besmettingen te verlagen. Wij danken u 

alvast voor uw begrip en medewerking. 

 

Sinterklaas Gelukkig zal Sinterklaas onze school op 3 december 

bezoeken. We proberen dit zo veilig mogelijk te doen door niet met de 

hele school Sinterklaas met de pieten te ontvangen, maar per groep in 

het speellokaal. We volgen hierbij het Sinterklaasjournaal, dus alles is 

bekend bij de kinderen. 

De groepen 1 t/m 4 krijgen een pakje via Sinterklaas (heeft u de 

envelop al weer ingeleverd?) en de groepen 5 t/m 8 hebben lootjes 

getrokken en maken een mooi rijm en surprise voor een ander kind.  

We maken er weer een gezellige dag van!    

  

Drechterwaard 9  
1824 EX Alkmaar  

Tel: 072-5628900   

www.obsjulesverne.nl 

http://www.obsjulesverne.nl/


Kerstfeest 

En dan start weer de voorbereiding van de kerstactiviteiten. Vorig jaar is het in het water gevallen, 

omdat we versneld dicht moesten, maar dit jaar hopen we dat het wel door kan gaan. Op welk tijdstip 

kan ik u nog niet vertellen. Het hangt natuurlijk ook weer af of de corona maatregelen strenger 

worden. Voor nu staat hij gepland op woensdag 22 december vanaf 17.30 uur. Verdere informatie 

volgt later. 

De school willen we wel heel graag in kerstsfeer brengen en dit organiseren we op 

maandagavond 6 december vanaf 19.00 uur. We doen het expres op een 

avond, zodat andere ouders (vaders) ook eens kunnen helpen en er geen 

kinderen in de school lopen. Komt u ook helpen? We gaan dan eerst de Sint 

spullen weghalen en dan toveren we de school om in kerstsfeer. We 

kunnen voldoende afstand houden en we kunnen niet zonder uw hulp. 

De kerstvakantie start op vrijdag 24 december om 12.00 uur.  

 

Nieuwjaarsborrel 

 

Na de kerstvakantie houden we nog een gezellige nieuwjaarborrel voor alle ouders in de Rekere2.0 op 

vrijdagavond 14 januari vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur. Zet u deze datum in uw agenda? We hopen op 

een mooie opkomst! Natuurlijk alleen binnen de richtlijnen die er dan zijn. 

Dit is nog in het kader van ons 25-jarig jubileum. Een feestweek voor de 

kinderen, een reünie voor oud-collega’s en nu nog een gezellig samenzijn voor 

ouders. U krijgt van ons een strookje om aan te melden, want dan kunnen we 

rekening houden met het aantal personen dat aanwezig zal zijn. Dit wil ik 

graag voor de kerstvakantie terugontvangen.  

Nieuw rapport 

 

We zijn ons aan het oriënteren op een nieuw rapport en we hopen dat die in februari uitgedeeld kan 

worden. Het is een digitaal rapport dat ook geprint kan worden. 

Vergroenen van het schoolplein 

 

Er is een werkgroep van ouders die meedenken over het vergroenen van het schoolplein. We krijgen 

hulp van examen leerlingen van het Clusius College. Zij willen hovenier worden en gaan een plan 

maken voor het grote en het kleine plein. Daarnaast een plantplan, onderhoudsplan en financieel 

plan. Superfijn zo’n samenwerking! Ze zijn al 

geweest om de pleinen op te meten en ons “als 

klant” te bevragen. 

Als er een voorstel ligt worden ouders weer 

betrokken bij de plannen en hopen we een start 

te kunnen maken met het kleine voorplein. We 

denken dat het zo wie zo een 3-jarenplan wordt. 

 

 

 



Informatie uit groep 8: 

Beste ouders, 

Ouderavond L.I.M (leader in me) 

In deze avond zouden de Jules Verne kinderen laten zien wat L.I.M betekent. Groep 8 zou een 

toneelstukje laten zien en groep 1 t/m 7 zou een film laten zien. Maar door corona is dat niet gelukt.  

Dat is jammer, want we hadden hartstikke leuke toneelstukjes en een film. 

Corona/maatregelen  

Begin november was er corona gekomen en het wordt steeds erger. Groep 5 was al in lockdown. 

Daarom nemen we vanaf nu onze jassen mee het klaslokaal in en juf let extra op handen wassen.   

Sinterklaas 

Op deze school gaan we surprises maken. We geven hem aan het kind die we getrokken hebben met 

lootjes. Dan komt Sinterklaas en zijn Pieten langs op school. Ze gaan over de kinderen vertellen en 

laten de kinderen soms truckjes zien en vieren het. 

Groetjes Mika en Lemis 

Gratis Theatervoorstelling “Pap, doe normaal!” 

 

Op zondag 19 december om 14.30 uur speelt de voorstelling ‘Pap, doe normaal!’ in Theater De Vest in 

Alkmaar. Inwoners van Alkmaar kunnen hier gratis naar toe dankzij een bijdrage uit het Alkmaarse 

Sportakkoord! ‘Pap, doe normaal!‘ is de theatervoorstelling vol met herkenbare situaties voor iedereen 

die kinderen heeft of begeleidt: ouders, leraren en sportcoaches. Het is ook mogelijk samen met je 

kind (vanaf 10 jaar) de voorstelling te bezoeken. Tickets kunnen geboekt worden via 

www.papdoenormaal.nl.  

Ouders van jeugdleden van sportclubs uit Alkmaar wordt de mogelijkheid geboden om gratis de 

theatervoorstelling ‘Pap, doe normaal!’ te beleven. Alkmaar Sport en de gemeente Alkmaar hopen dat 

ouders daardoor gaan inzien dat het belangrijk is dat we met z’n allen werken aan een positief 

sportklimaat. De uitvoering vindt plaats op zondagmiddag 19 december in Theater De Vest in 

Alkmaar. De inloop is vanaf 14.00 uur, de voorstelling zelf duurt van 14.30 tot 15.45 uur (zonder 

pauze). Een kaartje kost eigenlijk €17,50 maar – dankzij het lokaal Sportakkoord – is de toegang is dit 

keer gratis. De voorstelling wordt verzorgd door Stichting Positief Coachen, een stichting die al vaker 

in Alkmaar met succes voorstellingen heeft gespeeld met verwante thema’s.  

Kinderen die de voorstelling bezoeken moeten, gezien de situaties die in de voorstelling voorkomen, 

wel 10 jaar of ouder zijn. Het Corona Toegangs Bewijs is verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, dit kan via www.papdoenormaal.nl, op deze site is ook een trailer 

van de voorstelling te bekijken.  

Muziekatelier Alkmaar 

Heb je altijd al een instrument willen uitproberen? 

Bij het Muziekatelier Alkmaar zijn allerlei verschillende muziekinstrumenten om uit te kiezen! 

Kom langs voor een gratis proefles of volg een minicursus om kennis te maken met een instrument 

door je in te schrijven via: info@muziekatelieralkmaar.nl 

Als je nog niet zo goed kan kiezen is het ook mogelijk om eerst te starten met de kleutercursus of de 

kindercursus (groep 3 t/m 6).  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.papdoenormaal.nl%2F&data=04%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7Ca1f6ca2bdeae422f05d608d9aaa8c606%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637728464118818340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kHBNF%2F5B1b%2FUC4%2BaZtXRNu4yLRyudpB2o6Y1%2BC807X8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.papdoenormaal.nl%2F&data=04%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7Ca1f6ca2bdeae422f05d608d9aaa8c606%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637728464118828290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ppOgAyckVWLT35iHjKVQEfueFxyPjeUpGm4NBj69uZc%3D&reserved=0
mailto:info@muziekatelier.nl


Dit zijn groepslessen waarbij de leerlingen spelenderwijs muziek gaan maken of noten leren lezen met 

de blokfluit en het klokkenspel. Ook komt de instrumentenparade langs waarbij de leerlingen om de 

beurt kennis kunnen maken met de verschillende instrumenten van het Muziekatelier.  

Voor meer informatie bezoek de website: muziekatelieralkmaar.nl  

Muziekatelier Alkmaar zit vlakbij de Mare, Wielingenweg 252 Alkmaar 

Noord, 072-5643902 

 

 

Uitgaanstip Kerstvakantie  

 

Het tot een prachtig winterwonderland omgetoverde Vrij Zijn theater presenteert voor de 19e keer 

een magische familievoorstelling: “De Gelaarsde Kat en de betoverde Alkmaarders”.  

Dit jaar de kerstvoorstelling voor in de vakantie. 

Juf Anne, Abigail en Evy uit groep 8 doen hierin mee. 

Van 17 december 2021 t/m 9 januari 2022 nemen de jonge en volwassen acteurs, dansers en zangers 

het publiek mee in het bijzondere verhaal waarin Alkmaar ook een rol speelt.  

Leuk voor kinderen vanaf 6 jaar, voor alle ouders en opa’s en oma’s.  

Voor meer informatie www.vrijzijntheater.nl 

Denkt u aan een gezonde traktatie? 

 
 

 

http://muziekatelieralkmaar.nl/
http://www.vrijzijntheater.nl/


 
 

Jarigen in december, allemaal alvast van harte gefeliciteerd. 

 

Datum Groep Naam Leeftijd 

01 december 4 Joe ter Hofstede 8 

05 december 1 – 2 B Damin Hazir 5 

05 december 1 – 2 B Misha Vermeer 5 

11 december 1 – 2 B Khadija Hassan 5 

13 december 8 Evy Duijn 11 

22 december 1 – 2 B Khalil Aït Salah 5 

24 december 5 Mayson Dubois 9 

25 december 1-2 B Guus Verhoek 5 

26 december 5 Boris Jonker 8 

28 december 1 – 2 B Ziqing Yu 5 

28 december 3B Sepp Broersen 6 

30 december 3B Fabiënne Hissink 7 

30 december 7 Daan van der Molen 11 

31 december 1 – 2 A Lina Bakni 6 

 


