
 

Maandinfo juni 2020 

Terug naar school 

Wat waren we blij of weer gedeeltelijk te kunnen starten met de kinderen. De leerkrachten en de kinderen 

hadden er veel zin in. Toch was het nog een hele puzzel, omdat er twee lange weekenden tussen kwamen. We 

hebben de uren zoveel mogelijk verdeeld over de A en de B groepen, maar ik begrijp heel goed dat het voor de 

thuissituatie lastig blijft. Ik hoop van harte dat we 8 juni weer helemaal open gaan. Er zullen nog wel adviezen 

komen vanuit het RIVM, maar dat horen we later nog. 

2 juni (dag na Pinksteren) zijn de kinderen vrij. Wij evalueren het schooljaar en gaan aan de slag met de plannen 

voor volgend jaar. 

15 juni zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij zodat wij de met elkaar gaan kijken naar de cito uitslagen en de 

voortgang bespreken. De cito’s worden wel afgenomen met als doel een beginpunt te hebben voor het nieuwe 

schooljaar. We gaan bekijken welke kinderen voldoende voortgang gemaakt hebben door het thuisonderwijs en 

welke kinderen niet. Dit heeft consequenties voor ons onderwijs. Door het afnemen van de cito’s krijgen we een 

goed beeld en kunnen we kinderen beter begeleiden in het nieuwe schooljaar. 

Vanaf 8 juni gaat SportX ook weer beginnen. Er wordt dan wel buiten gesport. Verdere informatie volgt nog. 

De koffieochtenden gaan niet door. We maken volgend jaar weer een nieuwe planning . De ouders die 

meegedaan hebben, waren enthousiast. Dit geldt ook voor de inloopmomenten. 

Wilt u de laptops die geleend zijn ook weer meegeven met uw kind vanaf 8 juni. 

En dan naderen we al weer het einde van het schooljaar. Wat een rare ingewikkelde tijd voor iedereen. Ik hoop 

van harte dat we weer “gewoon” met alle kinderen kunnen starten na de zomervakantie. De zomervakantie 

begint op vrijdagmiddag 3 juli vanaf 12.00 uur. Ik houd u op de hoogte als er nog mededelingen zijn. 

Hartelijke groet en blijf gezond, 

Ingrid IJsseldijk 

 

 

 

Rapport 

Dit jaar maken we een aangepast rapport voor de kinderen. Er zijn soms wel toetsen gemaakt en soms ook niet. 

We hebben afgesproken binnen Ronduit dat we een deel van het rapport beschrijven waarin de ervaringen van 

het kind en de leerkracht gedeeld worden. Cijfers die wel bekend zijn, worden er wel ingezet. De cito’s worden 

niet vermeld in het rapport. Normaal gesproken zijn er oudergesprekken op verzoek in deze periode. Als een 

leerkracht u wil spreken of u wilt de leerkracht spreken dan kunt u dit aangeven via Social Schools. Het gesprek 

zal dan telefonisch plaatsvinden in de week van 22 juni. 
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Groepsindeling volgend schooljaar 

De groepsindeling van volgend schooljaar en het vakantierooster met studiedagen wordt op 4 juni besproken in 

de MR. Daarna stuur ik u zo snel mogelijk bericht. Hieronder al twee wijzigingen, helaas.  

Brief van Yvonne 

Lieve kinderen en ouders van de Jules Verne, 

Eind februari heb ik na lang getwijfeld te hebben, dan toch besloten dat dit mijn laatste schooljaar op de Jules 

Verne gaat worden. We zijn van plan om wat meer te gaan reizen en dat kan dan fijn buiten de schoolvakanties. 

Het is nu wel een heel raar laatste schooljaar geworden, vanwege het coronavirus. Het zal wel wennen zijn om 

na zoveel jaren in het onderwijs gewerkt te hebben volgend schooljaar geen groep meer te hebben, maar 

wanneer ik de kinderen en het lesgeven op de Jules Verne ga missen, kan ik natuurlijk altijd nog komen invallen 

als dat nodig is. Gelukkig komen de kinderen sinds 11 mei na 8 weken thuiswerken, weer in halve groepen naar 

school en vanaf 8 juni gaan we weer met de hele groep 3 naar school, zodat we toch nog het schooljaar nog fijn 

met z`n allen kunnen afsluiten.                                                                                                                                                 

Nu eerst allemaal nog lekker genieten van de mooie Pinksterdagen. 

Een zonnige groet van juf Yvonne Berkenpas 

Brief van Joelle 

Beste ouders, lieve kinderen,  

Na 7 jaar met veel plezier op Jules Verne gewerkt te hebben, is het voor mij tijd om afscheid te nemen. 

In september vorig jaar ben ik gestart met de opleiding Social Work aan de Hogeschool InHolland, omdat het tijd 

werd voor een nieuwe uitdaging. Omdat het werken, de opleiding en het stage lopen i.c.m. twee kleine kinderen 

best veel is, heb ik besloten om een baan te gaan zoeken in het maatschappelijk werkveld, zodat ik het werken 

en de ervaring opdoen in het werkveld kan combineren. 

Ik heb ervoor gekozen om aan het einde van het schooljaar te stoppen als vaste leerkracht, zodat ik er niet 

halverwege een schooljaar uit hoef te stappen. Dit om de rust voor de kinderen in de klas te bewaren en Ingrid 

de mogelijkheid te geven om een vervanger voor mij te zoeken. Ik zal tot ik een baan gevonden heb in de 

basispool van Ronduit werkzaam zijn, dus de kans is aanwezig dat jullie mij nog wel eens zullen zien, maar dan 

als invalleerkracht. 

Bedankt voor alle fijne jaren en mooie momenten, ik ga jullie missen! 

Juf Joëlle 

 

We zullen beide collega’s erg missen! We zijn een hecht team en afscheid 

nemen is dan lastig! 

 

Ouderbijdrage 

Door alle veranderingen zijn een aantal activiteiten die de ouderraad altijd organiseert afgelast. 60% van de 

ouders had de ouderbijdrage betaald en 40% nog niet. Het geld blijft uiteraard gewoon staan, maar we willen de 

ouders die nog niet betaald hebben alsnog vragen om die € 20,00 over te maken naar de rekening van de 

ouderraad. Volgend jaar staat er ook een jubileum van de school gepland en daar wordt ook voor gespaard. Het 

zomerfeest wordt afgelast, maar we willen het schooljaar toch leuk afsluiten met de kinderen. Het wordt een 

spelletjesdag op woensdag 24 juni, gecombineerd met de meester en juffendag die eigenlijk op 17 



juni gepland staat. De kinderen krijgen van de ouderraad de lunch aangeboden en u begrijpt dat daar ook geld 

voor nodig is. Informatie over de spelletjesdag volgt later nog. 

Noteert u bij het overmaken de volgende gegevens:  

o De volledige naam van uw kind(eren)  

o De klas waarin uw kind(eren) zit (ten)  

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

Oudercommissie Jules Verne o.v.v. ouderbijdrage 2019/2020. 

Daarnaast willen we de ouders die een Alkmaarpas hebben vragen of zij ook de ouderbijdrage beschikbaar willen 

stellen voor de school. Het bedrag is normaliter hoger dan we vragen, maar u kunt dit alleen gebruiken voor 

school en het restant gaat terug naar de gemeente. Per 1 januari krijgt u weer een nieuwe bijdrage op de pas 

gestort. Dit kan bij Ingrid. Alvast bedankt. 

Bag2school 

De opbrengst van de kledingactie was 344 kilo. Bedankt hiervoor!  

Schoolfotograaf 

De ouderraad heeft een fotograaf gevonden die nog voor de 

zomervakantie klassenfoto’s kan maken. Het is toch wel fijn als elke 

groep een foto heeft. De individuele foto’s gaan niet door. Voor groep 8 

wordt een uitzondering gemaakt. Zij gaan wel allemaal apart op de foto.  

Schoolreizen 

De reserveringen die we al gedaan hadden zijn verlengd voor volgend jaar. Groep 8 gaat niet op kamp, maar 

krijgt een aangepast programma met leuke activiteiten die zoveel mogelijk buiten of op school plaatsvinden. De 

ouders krijgen daar nog bericht over.  

Afscheidsmusical 

De jaarlijkse musical zijn de kinderen aan het oefenen in de grote gymzaal, nu de kinderen buiten gymmen. De 

musical wordt op 2 avonden, alleen voor de ouders 

opgevoerd, zodat we voldoende afstand kunnen 

houden. Het zijn 16 kinderen dus het gaat wel lukken. 

We hopen dat een ouder nog kan filmen, zodat we die 

kunnen kijken in de klassen, want we gaan niet met 

z’n allen kijken in de speelzaal. 

 

Mobieltjes op school 

We merken dat steeds meer kinderen mobieltjes meenemen naar school. Natuurlijk mag een kind zijn mobiel 

laten zien als verjaardagscadeau, maar het is niet gewenst om die alle dagen mee te nemen, tenzij er een 

dringende reden voor is en dan mag u een verzoek doen bij Ingrid. Een kind mag altijd de schooltelefoon 

gebruiken als er naar huis gebeld moet worden. Telefoons die wel mee mogen, worden ’s morgens ingeleverd bij 

de leerkracht om verkeerd gebruik te voorkomen. Dringend verzoek om mobieltjes thuis te laten.  

 



Vanuit de ouderraad 

Dag allemaal! Fijn hè, weer een paar dagen per week naar school! Zojuist hebben wij onze laatste OR-

vergadering van het jaar gehad en helaas nemen een aantal ouders afscheid van het team. Wij zijn dus op zoek 

naar nieuwe enthousiaste leden die ons willen versterken!  Vind je het leuk om voor de kinderen diverse 

activiteiten te organiseren, dan zien we je graag in ons supergezellige team! Heb je interesse laat het de OR dan 

weten en mail naar ouderraadjulesverne@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in juni 

 7 juni  Elize   gr. 3    7 jaar 

 8 juni  Mabel  gr. 6  10 jaar 

11 juni  Jeroen  gr. 1/2C   6 jaar 

12 juni  Yasmin  gr. 7  11 jaar 

14 juni  Femke  gr. 3     7 jaar 

16 juni  Roan  gr. 1/2A   5 jaar 

17 juni  Johna  gr. 1/2A   5 jaar 

17 juni  Indy  gr. 7  11 jaar 

21 juni  Björn  gr. 4      8 jaar 

27 juni Gido  gr. 3    7 jaar 

28 juni Mayley  gr. 5  10 jaar 

28 juni Yvie  gr. 5     10 jaar 
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