
 
 

Maandinfo juni 2021 

 

Schoolreizen 

Afgelopen week hebben de ouders van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een brief gekregen om toestemming 

te geven om op schoolreis te gaan. Gelukkig kan deze dag doorgaan. We zijn er superblij mee en de kinderen 

natuurlijk ook. Eindelijk weer iets wat in een gewoon schooljaar hoort! 

Op dringend verzoek van de ouderraad ben ik aan de slag gegaan met de busmaatschappij die we al ingehuurd 

hadden voor de groepen 1 t/m 3 en ook daarvoor hebben we een oplossing! 

We gaan met 2 pendelbussen naar de Goudvis op dinsdag 15 juni. De kinderen worden per groep vervoerd om 

alles zo veilig mogelijk te doen. Gelukkig was er nog plek bij de Goudvis en we maken er een mooie dag van! 

Verdere informatie over de invulling volgt nog. 

Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 3 kost € 15,00 per kind. 

Het schoolreisje voor de groepen 4 t/m 8 kost € 26,00 per kind. Groep 8 hoeft niet te betalen, omdat het om 

een jubileum dag gaat en hiervoor 5 jaar gespaard is. 

 

Bericht vanuit de ouderraad over het schoolreisje: 

Vanuit de ouderraad willen we een extra leuke dag maken van het schoolreisje! Het is tenslotte niet voor niets 

het jubileumjaar 🙂. Wij zullen de lunch verzorgen en een patatje met een ijsje regelen. Mocht je kind geen 

patatjes lusten, dan willen we je wel vragen om een voor je zoon of dochter een lunchtrommeltje mee te 

geven. 

Ik wil u dringend verzoeken om per direct te betalen door: € 26,00 (groep 4 t/m 7) of € 15,00                  

(groep 1 t/m 3) over te maken op rekening:  

NL31 ABNA 0475 9112 96,  Stichting Ronduit inzake Jules Verne onder vermelding van de naam 

van uw kin(eren) en groep. 

U kunt ook betalen met de Alkmaarpas bij Ingrid. (u kunt hiervoor komen op maandag 31 mei om 14.00 uur, 

dinsdag 1 juni om 8.30 uur of 14.00 uur en vrijdag 4 juni om 8.30 uur en 14.00 uur. 

 

Ingrid op cursus 

Op woensdag 2 en donderdag 3 juni ben ik afwezig omdat ik een tweedaagse scholing heb. Elke directeur moet 

zich hercertificeren als schoolleider en door Corona zijn veel trainingen niet door gegaan. 

 

Groepsindeling 2021-2022 

Hieronder vindt u de groepsindeling van volgend jaar: Het was weer een puzzel, maar we zijn heel blij dat juf 

Didi en juf Noa blijven om ons team te versterken. 

 Groep 1/2 A : Jennifer (2,5) en Didi (2,5). 

 Groep 1/2 B : Didi (1)en Anne (4) 

 Groep 3A : Roos (2,5) en Martje (2,5). 

 Groep 3B : Chantal (2) en Sylvia (3) 

 Groep 4 : Rodney (5) 

 Groep 5 : Cindy (2,5) en Kim (2,5) 

 Groep 6: Anke (5) 

 Groep 7: Jettie (3) en Ruben (2) 

 Groep 8: Noa (2) en Lieke (3) 

Daarnaast: 

 Conciërge: Frits 5 dagen tot 14.00 uur. 

 Isa: 4 dagen, onderwijsassistent. 

 Ellen : 3 dagen, onderwijsassistent. 

 Gonneke: 3 dagen IB en plusklas. 

 Nicole: 4 uur administratie. 
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 Ruben: 1 dag ICT en Academie072. 

 Rosa voor gym, maar gaat met zwangerschapsverlof. Wie haar vervangt is nog niet bekend. 

 Roos onderbouw coördinator en Cindy bovenbouw coördinator. 

 Ingrid: 4 dagen, directeur 

 Noa is een vierdejaars student die dit jaar in groep 1/2C gewerkt heeft en in groep 6. Zij krijgt een 

betaalde Lio plek voor de maandag en de dinsdag. Ze heeft al eerder in een groep 8 stage gelopen en 

heeft er veel zin in om dit samen met juf Lieke te doen. 

 Op dinsdag logopedie en op donderdag kinderfysiotherapie. 

We hebben vanuit het ministerie extra gelden gekregen, zodat we voor de eerste periode de groepen 3 klein 

kunnen houden en er een goede basis wordt gelegd voor het aanvankelijk lezen en rekenen, schrijven etc. 

Deze 2 groepen gaan met elkaar samenwerken met verschillende activiteiten en ook samen gymmen. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bij de kleuters wordt de groep 3A later een 2/3 (voor oudste kleuters 

die dit aankunnen) of we maken er 1 groep 3 van met ondersteuning van juf Isa en kunnen juf Roos en juf 

Martje een instroomklas kleuters starten.  

Afgelopen jaar hebben we na de Corona tijd nog heel veel aanmeldingen gehad, waardoor we een derde 

kleuterklas zijn gestart. We zijn bang dat dit ook volgend schooljaar gaat spelen, dus moeten we ruimte houden 

om een extra kleutergroep te kunnen starten. Als de kleutergroepen te groot worden, gaan we beslissen hoe 

we dit gaan doen. 

De oudste kleuters zijn al aan het wennen in groep 3. Wat zijn ze trots! De verdeling van de kleuters naar groep 

1/2A en 1/2B gaat in overleg met ouders, zodat u kunt aangeven wie een vriendje of vriendinnetje is, we 

bevragen de kinderen zelf en leerkrachten kijken welke kinderen het beste bij elkaar passen. Gelukkig kennen 

de kinderen de juffen al, dus dat is fijn! 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 19 mei jl. is de schoolfotograaf langs geweest. Wat was het weer leuk en hebben de kinderen 

ontzettend hun best gedaan om hun beste kant te laten zien! Helaas door Covid was het merendeel van klas 

1/2a, en daarmee ook een aantal broers en zussen niet aanwezig. Het goede nieuws is echter dat de 

schoolfotograaf speciaal terugkomt om deze foto's nog te schieten! Ook de kinderen uit andere klassen die om 

wat voor reden afwezig waren, zullen nog op de (portret)foto kunnen. Daarnaast wordt bij goed weer ook de 

totale schoolfoto geschoten, dit omdat we dit jaar toch het 25-jarig jubileum vieren! 

Wanneer de terugkomdag precies is, laten we jullie nog weten, dus houd Social School goed in de gaten. 

Als laatste wil ik de ouders/kinderen met een Alkmaarpas eraan herinneren dat de basisset a 12,50 euro via de 

pas betaald kan worden. Je kunt je hiervoor met de pas van je kind melden bij Ingrid. 

Feestweek 

Het team is druk bezig met het organiseren van de feestweek van 14 t/m 18 juni. Een tipje van de sluier: een 

school……., schoolreizen, meester en juffendag, sport en spel, theater en dans en om de week spetterend af te 

sluiten een echte .……dag! We proberen het zo veilig mogelijk te doen. Verdere informatie krijgt u later nog. 

 

Cito tijd 

We gaan starten met het afnemen van de cito. We nemen alleen avi en DMT voor lezen, rekenen en begrijpend 

lezen af om weer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de kinderen en om weer een goede start te maken in 

het nieuwe schooljaar.  

De uitslag van de eindtoets van groep 8 is inmiddels binnen. De kinderen hebben het heel goed gedaan en er 

zijn kinderen die zelfs een hoger advies krijgen, supergoed gedaan! 

 

 
  



 

Nieuws uit groep 3 

De afgelopen periode hebben we in groep 3 gewerkt aan het aflezen van 

getallen t/m 100 van de getallenlijn en het plaatsen van deze getallen op de 

getallenlijn. Ook zijn we nog steeds bezig met het automatiseren van plus- en 

minsommen t/m 10. Reken met geld hebben wij ook behandeld de afgelopen 

periode. De kinderen hebben geleerd bedragen t/m 20 euro te herkennen en 

samen te stellen met munten en biljetten.  

Met lezen zijn we bezig om steeds vlotter te lezen en leren we de komende 

periode nieuwe letters c, x en y. Ook het spellen van woorden op een juiste 

wijze komt vaak terug. We leren hier ook steeds meer nieuwe regels voor. Eerst 

luisteren wij goed naar het woord, dan bedenken we of er een bijzondere regel 

bij hoort, en dan gaan we woord opschrijven.  

Met de Leader in me zijn we bezig om de gewoontes te herhalen en terug te 

laten komen in onze dagelijkse activiteiten. We bedenken nu bijvoorbeeld bij 

iedere les wat ons einddoel is dat we voor ogen hebben. En tijdens het 

zelfstandig werken leggen we de focus op de belangrijke zaken eerst.  

Groeten uit groep 3  

Nieuws uit groep 4 

Hallo allemaal, 

 

‘’Leiderschapsrollen’’, ‘’thema Gek’’, ‘’Koningsspelen’’, ‘’tafels’’, ‘’getallenlijn’’, ‘’Nieuwsbegrip in tweetallen’’ en 

‘’vulpen’’. Enkele voorbeelden van wat de kinderen in groep 4 noemden.  

Van Koningsspelen hebben jullie al vele foto’s gezien, maar ook in de nieuwsbrief willen wij melden dat het heel 

leuk was. Nog steeds hebben wij spierpijn van het touwtrekken. 

De afgelopen weken hebben wij voor rekenen veel geoefend met plus- en minsommen op de getallenlijn, tafels, 

rekenen met geld en de digitale klok. De symmetrische tekeningen vonden wij toch het leukst, maar dit hebben 

wij maar een keer gedaan.  

Deze week zijn wij gestart met het thema Gek, voor het vak taal; altijd leuk. 

Hiervoor zijn wij gestart met het maken van een woordweb en gekke 

tekeningen.  

Sommige kinderen zijn gestart met het schrijven met een vulpen. Wanneer er 

nog netter geschreven wordt, mogen meer kinderen dit doen. 

Vanaf vorige week zijn wij gestart met tweemaal per week Nieuwsbegrip en 

dit mag in tweetallen. Dit vinden wij veel leuker dan alleen. 

 

Wij hebben nu allemaal een leiderschapsrol en sommige hiervan zijn ook erg 

gek (Harry en de Heks, Spongebob en Rij-instructeur). Door de tekeningen 

en onze foto’s weten wij welke leiderschapsrol wij hebben. Aankomende 

weken wisselt dit nog een aantal keer. 

 

Volgende week hebben wij nog een aantal Cito-toetsen, maar daarna is het een week lang feest. 

Groetjes uit groep 4 

 

Nieuws uit groep 8 

We hebben na 4 & 5 mei het thema 2e Wereldoorlog afgerond. We hebben daarna alleen nog op 17 mei een 

dictee over de 2e Wereldoorlog gedaan. We hebben een start gemaakt met de musical; we hebben de musical 

uitgekozen, de rollen verdeeld door audities te doen en we kennen scéne 1 t/m 7 uit ons hoofd. Het is echt héél 

leuk om te doen. En we hebben op 19 & 27 mei de fietskeuring gehad, want onze fiets moet goed zijn voor het 

fietsexamen en voor kamp natuurlijk! 

Gemaakt door Camila & Rinke 

 

 



 

Jarigen in juni              

04 Dilan  gr 4 

05 Keeise  gr 1/2A 

07 Elize  gr 4 

08 Mabel  gr 7 

11 Jeroen  gr 3 

12 Yasmin  gr 8 

14 Femke  gr 4 

16 Roan  gr 1/2C 

17 Johna  gr 1/2C 

17 Indy  gr 8 

21 Björn  gr 5 

22 Ameer   gr 3 

27 Alhasan  gr 1/2A 

27 Aisha  gr 1/2B 

27 Guido  gr 4 

28 Mayley  gr 6 

28 Yvie  gr 6 

30 Esra  gr 1/2B 

 

 

 

Tips (controleer altijd of activiteiten doorgaan) 

 

Alkmaarsport activiteiten 

Weet u dat Alkmaar Sport heel veel activiteiten organiseert na schooltijd en in de vakanties? Ook in de wijk 

Daalmeer/de Mare zijn er steeds meer initiatieven. Als u de agenda wil bekijken, ga dan naar: 

www.alkmaarsport.nl, vervolgens naar het tabje sport en beweegaanbod en tot slot naar 

sportactiviteitenoverzicht. 

Voor deze maand: 

Aanmelden kan bij Mandy Verresen 06-12150027 (ma/di/wo) | scw2@wcmn.nl 

Buitenspeelweek Alkmaar Noord 7 t/m 11 juni 2021  

Maandag 7 juni: Kickboksclinic Voor iedereen van 10 t/m 16 jaar Locatie: Blauwe Krajicek veldje Tijd: 15.00 – 

16.30  

Dinsdag 8 juni: Oudhollandse spelletjes Voor iedereen van 4 t/m 12 jaar Locatie: Blauwe Krajicek veldje Tijd: 

15.00 – 16.30 

Woensdag 9 juni: Levend Stratego Voor iedereen van 9 t/m 12 jaar Locatie: Skatebaan Daalmeer Tijd: 15.00 – 

16.30  

Donderdag 10 juni: Korfbalclinic Voor iedereen van 8 t/m 16 jaar Locatie: Cruyff Court Daalmeer 

Vrijdag 11 juni: Trefbaltoernooi Voor iedereen van 6 t/m 14 jaar Locatie: Skatebaan Daalmeer Tijd: 15.00 – 

16.30  

 

 

http://www.alkmaarsport.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/mduizendstra/verjaardag/&psig=AOvVaw0BrMFakx-k6vAB0z0LgoCG&ust=1598690243386000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwimgOOxv73rAhUQzKQKHUpZAfQQjRx6BAgAEAc

