
 

 
 

 
 

Maandinfo maart 2020 

Het drinkwaterpunt is officieel geopend door wethouder Elly Konijn. Dankzij subsidie 

van de overheid, een donatie vanuit zusterstad Darmstadt en een ouder van school, 

namens installatiebedrijf RENOVA hebben we dit mogelijk kunnen maken. Heel hartelijk 

dank! De kraan wordt in de wintermaanden afgesloten en goed doorgespoeld voordat 

hij weer in gebruik genomen wordt.  

 

 

Enkele data op een rij 

De koffieochtend van maandag 9 maart heeft nog steeds plekken over. Op die ochtend komt een echte bakker 

ons leren hoe we vlechtbrood maken. Het is echt een hele gezellige bijeenkomst tot ongeveer 10.30 uur. Je kunt 

andere ouders ontmoeten en lekker met elkaar kletsen! U komt toch ook???? Er hangt een intekenlijst bij de 

kleuteringang. Het zou jammer zijn als we dit af moeten zeggen. 

De rapportgesprekken voor de groepen 2 t/m 7 zijn in volle gang. We gaan er van uit dat iedereen een gesprek 

heeft aangevraagd. 

10 maart hebben de kinderen vrij in verband met een studiedag 

van leerkrachten. Zoals u misschien al gelezen heeft in de schoolgids 

zijn we dit jaar een traject gestart met : The Leader in me. Een 

pedagogische leerlijn die gericht is op persoonlijke groei van 

kinderen, betrokkenheid en relaties met anderen. Op deze dag gaan 

we de huidige visie van de school betrekken bij de uitgangspunten 

van The Leader in Me. Ouders krijgen later ook nog informatie 

hierover.  

 

16 maart is er ’s avonds een bijeenkomst over Samen in Beweging. U heeft hier al eerder bericht over gehad.  

 
Uitnodiging Samen in Beweging  
 

‘Samen in Beweging’ is een gratis inspiratiebijeenkomst waarbij u, als ouders/verzorgers, leuke tips en ideeën 
gaat opdoen voor een gezondere leefstijl van uw kind(eren). U bent van harte welkom op maandagavond 16 

maart 2020!  

Locatie: Basisschool Jules Verne  
(ook ouders/verzorgers waarvan het kind op een andere school/kinderopvang zit, zijn van harte welkom)  

Drechterwaard 9 in Alkmaar  
Tijdstip: Van 19.00 uur tot 21.30 uur.  

 

Aanmelden? Stuur een mail naar: anjalems@joggalkmaar.nl 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij JOGG regisseur Anja Lems  
E: anjalems@joggalkmaar.nl of T: 06 1896 2953  

Aanmelden voor 12 maart 2020 

  Nieuwsbrief 
 

  

Drechterwaard 9  
1824 EX Alkmaar  

Tel: 072-5628900   

www.obsjulesverne.nl 

mailto:anjalems@joggalkmaar.nl
http://www.obsjulesverne.nl/


Groot Thema: Water en techniek 

Op woensdag 26 februari zijn we gestart met ons grote thema: Water en techniek. 

2 keer per jaar houden we een groot thema met de hele school. 1 in het kader van de kinderboekenweek en dit 

jaar zijn we bezig met het samenstellen van technieklessen samen met cultuurcoaches vanuit Artiance. Dat is ook 

de reden dat we met de hele school voor het thema techniek hebben gekozen. 

Meester Hans gaat 4 weken lang op donderdagochtend naar SBO de Piramide met 4 leerlingen uit groep 5. Er is 

daar een technieklokaal en de kinderen gaan daar samen met andere kinderen aan de slag. Wat ze gaan maken 

is nog een verrassing. Het is van 9.00 uur tot 10.30 uur. Het vervoer is geregeld. 

We maken een combinatie met techniek en water, omdat dit 2 speerpunten zijn dit jaar. We gaan allerlei 

activiteiten doen die te maken hebben met water en uiteindelijk is er op 18 maart een afsluiting. Vanaf 14.00 

uur zijn ouders met kinderen uitgenodigd om in verschillende klassen te komen kijken en allerlei proefjes te 

doen. Verdere informatie volgt nog! 

Met de groepen 6 t/m 8 doen we ook nog mee met een sponsoractie: Wandelen voor Water. Het is voor ons in 

Nederland zo vanzelfsprekend dat we schoon drinkwater hebben, maar er zijn nog veel landen waar dit niet zo is 

en daar willen we als school graag bij helpen door mee te doen aan deze actie. De exacte datum is nog niet 

bekend, omdat we dit moeten plannen rond alle andere activiteiten, dus informatie volgt nog voor de ouders uit 

deze groepen. 

 

Kangoeroewedstrijd 

We gaan met aantal kinderen meedoen met de Kangoeroewedstrijd op 19 maart. Het is een landelijke wedstrijd 

en er doen uit elke klas ongeveer drie kinderen mee. 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 1/2 

Wat vliegt de tijd, na de vakantie is het zo maar weer het einde van de maand! We hebben veel gedaan bij het 

thema gezondheid. Dit heeft u in weekinformatie van ons al uitvoerig kunnen lezen.  

Wat u misschien nog niet wist is dat we rond de geboortedag van Jules Verne ook de open dag hadden. Voor de 

open dag hebben alle kinderen een kleurplaat ingekleurd en de meesten hadden die ook thuis opgehangen op 

een zichtbare plek. Juf Isa is door de wijk gefietst en heeft gekeken wie er allemaal zijn best heeft gedaan. De 

gelukkig winnaar van de kleuters is Davi Vermeer geworden! Wat een geluk!  

Deze week zijn we na een mooie opening met Wethouder mevrouw Konijn en Druppie gestart met het thema 

Water en Techniek. In de aankomende periode zal het boek: een gat in mijn emmer  centraal staan. Ook komt er 

weer bezoek in de klas, waar we heel erg blij mee zijn. Mocht u of iemand die u kent, ook in de klas iets willen 

vertellen over uw beroep of passie met betrekking tot water en techniek. Laat het ons weten. Het kan natuurlijk 

ook zo zijn dat u mooie platen van water heeft of ander beeld materiaal voor in de klas. Ook daar zijn we heel blij 

mee. 

 



Nieuws uit groep 3 

Voor de vakantie hebben we allemaal nog even super hard gewerkt! We hebben thema 6 van Lijn 3 afgerond en 

dat betekent dat we alle letters hebben geleerd! Joepie! 

Nu konden we ook meteen toetsen hoe goed de kinderen al kunnen lezen en of ze ook al op een juiste manier 

woorden kunnen opschrijven.  

De vrijdag voor de vakantie kwam juf Laura ook weer een techniekles geven en hebben we hartjes voor 

Valentijnsdag gemaakt. We hebben deze gemaakt van vilt wat we aan elkaar moesten borduren. Dit bleek nog 

best een moeilijk klusje te zijn, maar het is gelukt! Nadat de hartjes aan elkaar zaten, konden we ze gaan vullen. 

Gelukkig waren ze op tijd af om aan onze Valentijn te kunnen geven! 

Nu hebben we allemaal een lekkere vakantie gehad en zijn we goed uitgerust. Kunnen we weer heel hard ons 

best doen tot de meivakantie! Maar eerst… woensdag de start van het schoolproject met het thema “Water” ! 

 

Nieuws uit groep 4 

Ondanks dat de winter niet zo streng is hebben we het wel in de klas gehad over vogels in de winter. 

We hebben nagedacht over wat wij al weten over vogels. Een woordweb gemaakt, geknutseld, informatieve 

teksten gelezen. 

Met spelling zijn we bezig met werkwoorden herkennen en schrijven. En hebben we net het uw-rijtje geleerd. En 

het versje van het luchtwoord zonder t. Dat zijn allemaal woorden die ze uit hun hoofd moeten leren. 

We zijn nog steeds goed bezig met het oefenen van de tafels. Oefent u thuis ook goed door? 

Ook het oefenen met klokkijken blijft van belang. 

De techniekjuf is een aantal keer in de klas geweest. Vrijdag op valentijnsdag hebben we met de hele klas een 

eigen kussen in de vorm van een hart geborduurd en gevuld met vulling. 

Ook hebben we weer twee muiswerkkampioenen mogen bekronen. Juf Isa had weer mooie broches en 

oorkondes gemaakt  voor de beste muiswerker van de klas. Het zou leuk zijn als meer kinderen thuis hiermee 

gaan oefenen. Voor de komende periode zijn er 4 kinderen uitgekozen die mee mogen doen met de 

Kangoeroewedstrijd.  

De aankomende periode gaan we in de klas aan de slag met het schoolthema water.  

 

Nieuws uit groep 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit groep 6 en 7 
 
Escaperoom met groep 6 en 7 

Voor de vakantie heeft groep 6 samen met groep 7 een gaaf spel gespeeld. Verdeeld in groepjes gingen we aan 

de slag met een escaperoom. Hierbij moest elke groep 10 opdrachten doorstaan om te kunnen ontsnappen. 

Samenwerking was hierbij een belangrijke rol. Iedereen was heel erg gemotiveerd met de opdrachten bezig. Bij 

de eerste 8 opdrachten ging iedereen als een speer, maar de laatste 2 waren toch wat moeilijker en waren de 

kinderen echt aan het puzzelen.  

Uiteindelijk was het één groepje gelukt om te ontsnappen!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nieuws uit groep 7 
 
We zijn het jaar goed begonnen. Meester Ruben en juf Jennifer hebben een dochter gekregen, genaamd Kate. 

We hebben met de klas een inzameling  gehouden, zodat we een leuk cadeautje konden kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een voorleesontbijt gehad, de oma van Lisa kwam voorlezen en wij mochten lekker in onze 
pyjama/onesie met knuffel allerlei gezonde lekkernijen eten. Techniek in groep 7: Elke dinsdag en donderdag 

komt meeste André bij ons in de groep.  

 

 



We zijn periscopen aan het maken, dan kunnen we elkaar lekker stiekem bespioneren. Sinds een maandje 
hebben we klassenhuisdieren gekregen, ze heten Spike, Snowie en Fluffy. Het zijn vissen en we hebben ze met 

de klas zelf bij elkaar gespaard. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws uit groep 8 
 
Advies gesprekken 

Voor groep 8 was het in de week van 9 tot 14 februari heel spannend, ze kregen namelijk hun definitief 

schooladvies. Als ze hun advies weten kunnen ze zich inschrijven op een middelbare school in de week van 2 tot 

6 maart. De meeste kinderen hebben hun keuze al gemaakt. 

Blink presentatie  

Groep 8 heeft veel aan de Blink presentatie gewerkt, die hebben we gepresenteerd aan groep 6. Daardoor 

hebben we veel geleerd over duurzaam design. Daarvoor hebben we zelf een duurzaam design ontworpen en 

uiteindelijk zelf gemaakt. Nadat we onze designs  gemaakt hadden, zijn die gepresenteerd aan groep 6. We 

hadden ook eisen. En een eis daarvan was dat je je kijkers moest vermaken. Groep 6 zei dat ze het heel 

interessant vonden, dus het is geslaagd.  

Formele brief  

Voor taal hebben we een formele brief geschreven aan mevrouw Konijn. We hebben in die brief gevraagd of ze 

het watertappunt zou willen openen en tegelijkertijd het thema water. We hebben haar gevraagd, omdat zij de 

wethouder van gezond eten en drinken is. En er kwam goed nieuws uit! Mevrouw Konijn vindt het een eer om te 

komen en het watertappunt op 26 februari te openen. 

Geschreven door: Manal en Nera 

 

 

 

 

 

 

 



Kleurwedstrijd 

Jaarlijks in februari wordt er een open dag gehouden op alle 

Alkmaarse scholen. Ook de deuren van de Ronduitscholen 

staan dan open voor alle geïnteresseerden. 

Naar aanleiding van de open dag hadden we ook onze 

jaarlijkse kleurwedstrijd. 

Alle kinderen kregen een kleurplaat die ze zo mooi mogelijk 

moesten inkleuren en thuis op een goed zichtbare plaats 

moesten ophangen. 

Samen met Rosalyn uit groep 8 heb ik de hele wijk 

rondgefietst. Een heel karwei, maar weer leuk om te doen. 

Kinderen die verder weg van school woonden konden natuurlijk gewoon meedoen. De kleurplaat kon met een 

foto naar school gemaild worden. Zo ook de kleurplaat van Rosalyn.  

Er waren 4 prijzen om te worden uitgedeeld.  

De winnaars zijn: Davi uit groep 1 

Meike uit groep 3 

   Bas uit groep 6 

   Rosalyn uit groep 8 

Gefeliciteerd! 

De winnaars hebben een cadeaubon gekregen. 

Dit jaar ging is er ook een eervolle vermelding uitgedeeld aan Selinay, zij 

heeft een prachtige luchtballon gemaakt met crêpepapier. Top. 

Isa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KiKa organiseert bijzondere hardloopevenementen onder de naam Run for KiKa met als doel: 95% genezing 

van kinderen met kanker. Op 21 juni organiseert Run for KiKa de KiKa Run in Alkmaar! Daar willen wij met 

zoveel mogelijk runners én kids-runners 10, 5 en 1 km rennen voor KiKa. Rennen jullie ook mee? Samen rennen 

we kinderkanker de wereld uit! Inschrijven kan via www.runforkika.nl/inschrijven 

 

 

 

 

Traktatietip 

 

 

 

 

Bleekselderijstengels opgevuld met smeerkaas en daar in wat zoute visjes 

(snacks die je vaak vindt bij zo’n doos prepselmix)  

 

   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.runforkika.nl%2Finschrijven&data=02%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7Cf1e97dfb15724ea19bea08d7b908b167%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637181319304075645&sdata=cn7LaKgQBe5nPjZdV57ZDpjOHllN73BPABGRYAFCvHo%3D&reserved=0


Jarigen in maart 

 

 

02-03 Abigael  gr. 6    10 jaar 
03-03 Donna  gr. 1/2A   4 jaar 

05-03 Jente  gr. 1/2C   6 jaar 
07-03 Sabih  gr. 1/2B   6 jaar 

07-03 Luc  gr. 6   10 jaar 
08-03 Sofie  gr. 1/2B   6 jaar 

10-03 Liza  gr. 7    11 jaar 

11-03 Mick  gr. 4    8 jaar 
11-03 Misja  gr. 8    11 jaar 

19-03 Saleem  gr. 3      7 jaar 
21-03 Silvia  gr. 6  10 jaar 

24-03 Casper  gr. 1/2A     6 jaar 

24-03 Salma  gr. 3      7 jaar 
30-03 Quinn  gr. 4      8 jaar 

 

 
Cultuurtip 

  

 

 

 

 

Sterrenkijkdag Schoorlse Duinen 

Kom op Landelijke Sterrenkijkdag naar Buitencentrum Schoorlse Duinen en kom meer te weten over de 

sterrenhemel op 29 februari 2020 19:15 -21:30 uur 

In en rond het buitencentrum starten, in samenwerking met de Alkmaarse Vereniging voor Weer- en 

Sterrenkunde: Metius, ieder half uur twee lezingen en een demonstratie, in parallelsessies. 

Leer over maanstanden, Jupiter en zijn manen en meteorieten of doe mee aan demonstraties met een 

sterrenkijker, een sextand en een computerplanetarium. Je kunt ieder half uur naar een nieuwe activiteit. Voor 

kinderen vanaf 6 jaar is er een kinderprogramma. entree €5,- per persoon. 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schoorlse-duinen/sterrenkijkdag-schoorlse-duinen 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schoorlse-duinen/sterrenkijkdag-schoorlse-duinen


 

Stedelijk Museum Alkmaar 

Onderzoekboek Victorie 

voor alle speurneuzen  

altijd te doen 

Met het Victorieboekje duik je in het hoofd van Dirk, Cornelia, Juan of Jacob en beleef je de strijd om Alkmaar in 

1573. Een onderzoek alleen voor speurneuzen, dramaqueens en geschiedenisfreaks die alles willen weten over 8 
oktober! 

Het is het jaar 1573. De Spanjaarden staan voor de poort! Wat gaat er gebeuren? Beleef het spannende verhaal 
van zeven weken beleg en de victorie van Alkmaar. Ontdek het verhaal van Nanning van Foreest en leef mee met 

boer Dirk, de jonge Cornelia, Juan de Spaanse soldaat en Jacob de geus. 
 

Verkrijgbaar bij de entreebalie / € 2,00 (inclusief stickervel) 
 
Kinderen t/m 18 jaar hebben gratis toegang tot het museum, informeer naar het speciale gezinstarief! 

https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-zien/permanent/victorie!-het-beleg-van-alkmaar-in-1573 

https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-zien/permanent/victorie!-het-beleg-van-alkmaar-in-1573
https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-zien/permanent/victorie!-het-beleg-van-alkmaar-in-1573

