
 
 

 

Maandinfo juni 2021 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een jaar met vele uitdagingen en obstakels, maar we 

hebben het samen met ouders, kinderen en leerkrachten gedaan! 

De feestweek was een mooie afsluiting van een bijzonder jaar en wat hebben we genoten van deze week! Hoe 

fijn was het dat we toch ook op schoolreis zijn geweest!  

Gelukkig was er toch een ouder die de circusdag wilde filmen en de film wordt tijdelijk op de website getoond, 

maar wanneer is nog niet duidelijk, omdat het op dit moment nog niet lukt om hem op de website te plaatsen. 

Waarschijnlijk is het bestand te groot, maar er wordt aan gewerkt. Leerkrachten hebben ook al wat foto’s 

gestuurd via Social Schools. 

Vanuit de ouderraad hebben we extra geluidsboxen gekregen als cadeau voor 

ons jubileum. Hartelijk dank hiervoor!  

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en hopelijk gaat het volgend jaar 

zonder thuisonderwijs en besmettingen, maar voorzichtig zullen we voorlopig nog 

wel moeten blijven! 

De zomervakantie begint op vrijdag 9 juli om 12.00 uur. 

Ik wens u namens de leerkrachten een hele fijne zomer en we zien elkaar weer op maandag 23 augustus. 

Afscheid groep 8 

En dan gaat er weer een groep 8 de school verlaten. Ze konden gelukkig wel op 

kamp en ze hebben ook hard gewerkt aan een afscheidsmusical. Met de eindtoets 

hebben ze mooie resultaten behaald, er zijn zelfs kinderen waarvan de uitslag naar 

boven is bijgesteld. Top gedaan, hoor! We wensen alle kinderen uit groep 8 een 

hele leuke tijd in het voortgezet onderwijs en we hopen dat ze terug kijken op een 

fijne tijd op de Jules Verne. We zien ze vast nog wel eens binnenkomen om even bij 

te kletsen.  

 

Vanuit de MR 

Beste ouders van OBS Jules Verne, 

We zijn op zoek naar een ouder die namens de MR Jules Verne zitting wil nemen in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschap Raad (GMR) van de overkoepelende stichting Ronduit. 

Ben jij geïnteresseerd in school-overstijgend beleid, zoals personeelsbeleid, 

financiële verantwoording en algemeen onderwijskundig beleid? 

Zet jij je graag in voor tegen- en inspraak? 

Ben je ongeveer 10 keer per jaar een avond beschikbaar?  

Schuw je het lezen van stukken ter voorbereiding hiervan niet? 

Meld je dan vooral aan! 

 

Schoolgids en kalender 

De nieuwe schoolgids voor 21-22 staat na de vakantie op de website. In de vakantie wordt de kalender weer 

gedrukt en gesponsord door drukkerij Springer. Heel erg bedankt hiervoor! Deze wordt na de vakantie 

uitgedeeld. In de kalender staat de informatie van het nieuwe schooljaar. De vakanties en studiedagen heeft u 

ook al eerder ontvangen via Social Schools. 

  

Drechterwaard 9  

1824 EX Alkmaar  
Tel: 072-5628900   

www.obsjulesverne.nl 

http://www.obsjulesverne.nl/


 

Lezen in de vakantie 

Als kinderen 6 weken niet lezen in een vakantie, dan daalt het niveau, 

zeker in de groepen 3,4 en 5. Het is dus belangrijk om wel te blijven 

lezen. Kinderen mogen gratis een kaart aanvragen bij de bibliotheek en 

hoe fijn is het om eens samen met je papa of mama een boek te lezen! U 

helpt uw kind hierbij om de zomerdip te voorkomen. De firma Malmberg 

heeft ook op de website een leuk zomer leesboek klaargezet voor alle 

groepen.   

Kijkt u eens: https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-

schooljaar-checklist/zomerboek-

festival.htm?m_i=LKHSCOqtHo%_g6ZkIX9FIyUb0dXYHuJdF3ugt3BmP9DH9hatjR78MDgZ%2BX47QqEVISAVQQ

QHlBiZWmCLHIzIX6owGm9kLp&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_E

XIS_Festival2Bte69fJl6&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term= 

 

Rapporten 

Inmiddels zijn de rapportgesprekken op uitnodiging geweest en de oudste kleuters die naar groep 3 gaan, 

hebben hun “trots” op mappen laten zien aan hun ouders. In Social Schools plaatsen we de cito uitslagen, 

zodat u inzage heeft in de resultaten van uw kind(eren). Bij het beoordelen van een rapport kijken wij naar 

verschillende zaken. De methodetoetsen, het werk van de kinderen en de cito toetsen. Dit samen geeft een 

oordeel. Het was een ingewikkeld jaar en dit heeft misschien invloed gehad op de resultaten, soms positief 

soms niet. Laten we hopen dat volgend jaar een “gewoon” jaar wordt waar we weer fijn met de kinderen aan 

de slag gaan. 

 

Jarigen in juli              

01 Jimi  gr 6 

01 Fabio  gr 8 

02 Mea  gr 7 

05 Nyla  gr 5 

06 Olaf  gr 5 

09 Rosa  gr 5 

09 Julian  gr 7 

10 Ruwan  gr 5 

11 Zoey  gr 1/2C 

12 Collin  gr 7 

13 Frederique gr 4 

13 Bowi   gr 4 

14 Sarah  gr 1/2A 

17 Noa  gr 4 

19 Stein  gr 7 

22 D’Angelo gr 1/2C 

23 Morwen  gr 6 

30 Demi  gr 6 

31 Sofiya  gr 1/2A 
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Tips (controleer altijd of activiteiten doorgaan) 

 

Vind een sportactiviteit die bij jou past!  
 

Het is tijd om in beweging te komen! Op AlkmaarActief.nl vind je in één overzicht alle activiteiten in jouw 

buurt waar jij aan mee kan doen. Meld je snel aan om een nieuwe sport uit te proberen of gewoon een hele 

leuke dag te hebben. Voorbeelden van activiteiten: Freerun, Freestyle voetbal, Fungames, Dreumesinstuif.  

 
 

 

  

Musicaldag ZOMER 

 

Tijdens deze dag zing je de mooiste liedjes en dans je spetterende choreografieën. Ook leer je hoe je 

geloofwaardig toneel speelt en tegelijkertijd veel emotie laat zien. We gebruiken onze eigen fantasie en maken 

een gave presentatie waarin iedereen schittert. De presentatie wordt gefilmd, in de middag krijgt u een private 

link toegestuurd. 

LET OP: door in te schrijven geeft u toestemming dat deze link naar alle deelnemers wordt gestuurd. 
 Zaterdag 10 juli of Zondag 11 juli 

 Locatie: Artiance, Canadaplein 3 

 Tijd: 10:00 – 15:00 uur 

 Leeftijd: 7-12 jaar (vanaf groep 4) 

 Docenten: Marlies en Bertine 

 Kosten: € 16,- 

 Neem zelf een lunch mee! 

 Aanmelden en betaling via:  
https://www.artiance.nl/cursus/vakantie-
musicaldag/ 
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