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Wat een geregel afgelopen weken door al die zieke leerkrachten en kinderen, maar gelukkig hebben we de 

schade kunnen beperken dankzij de inzet van eigen personeel die groepen hebben opgevangen. Juf Kim en Juf 

Cindy waren behoorlijk ziek, maar zij hebben toch geprobeerd om kinderen te helpen als zij vragen hadden. Ik 

hoop dat we nu toch na deze vakantie die vrijdag 18 februari om 12.00 uur begint, eindelijk af zijn van al die 

Coronaperikelen en ziekmeldingen. De afgelopen 2 jaar hebben we (ouders, kinderen en leerkrachten) er het 

beste van gemaakt, maar nu mag het klaar zijn!!! 

 

Intussen horen we dat er weer versoepelingen komen en ik hoor nog hoe dit voor scholen wordt. Ik zal u aan 

het eind van de vakantieweek nog een bericht sturen. Wel heeft de bovenbouw nog zelftesten meegekregen, 

zodat u die nog kunt gebruiken als dat nodig is. 

 

Tussen alle zieken door zijn er ook nog cito’s afgenomen en verwerkt in ons systeem. Daarnaast hebben we 

instructie gehad over het invullen van ons nieuwe rapport en de rapportgesprekken zijn vanaf 1 t/m 8 

maart gepland.  

De planner is 16 februari open gezet in Social Schools en is bedoeld voor alle ouders uit de groepen 1 t/m 8. 

Vanaf groep 5 zijn de kinderen aanwezig bij het gesprek. We vinden het belangrijk dat we samen met het kind 

in gesprek gaan en niet over het kind praten. We leren kinderen steeds meer over verantwoordelijk zijn voor de 

eigen ontwikkeling en doelen stellen, dus daarom is het belangrijk dat uw kind bij het gesprek aanwezig is.  

Bij de kleuters is het een voortgangsgesprek en worden de doelen uit het observatiesysteem besproken. 

De gesprekken starten vanaf 15.00 uur en lopen door tot 19.00 uur.  

 

Perikelen tussen Ronduit bestuur en RVT – maar: de scholen draaien gewoon op 

volle kracht. 

Het liefst bericht de directie hier natuurlijk niet over – want dan is er onrust in de tent. Maar – u las het vast al 

online of in de Alkmaarse Courant: er is al een tijdje frictie in de arbeidsverhouding tussen de Raad Van 

Toezicht van ons schoolbestuur Ronduit en onze dagelijks bestuurder Jan Zijp. Een hersteltraject met een 

bemiddelaar heeft niet geresulteerd in een degelijk en goed gepland afscheid van Jan Zijp. Integendeel: het is 

vorige week vrijdagmiddag zodanig misgelopen dat Jan Zijp door de RVT (dat is diens formele werkgever) op 

non-actief is gezet. Dit heeft natuurlijk veel ongewenste, maar onvermijdelijke, publiciteit tot gevolg. Binnen de 

organisatie van Ronduit zijn er ook gesprekken over de korte termijn – en langere termijn en de voortgang. De 

scholen willen eigenlijk ongestoord voort, maar de directies worden nu ook bij tal van overleggen betrokken. 

De nieuwsberichten kloppen niet 100% maar de grote lijn is redelijk goed weergegeven. Donderdag 17 februari 

heeft de gemeenteraad van Alkmaar (zij stellen de leden van de RVT aan) gekeken naar de rechtmatigheid van 

een derde termijn benoeming van twee leden van de RVT.  

Het goede nieuws is voor u en uw kind(eren) en voor ieder werkzaam in de school: het grijpt gelukkig niet in 

wat betreft de dagelijkse voortgang op de Jules Verne – we gaan gewoon door! 

 

Kwaliteitsonderzoek 

Na de voorjaarsvakantie krijgen alle ouders, leerkrachten en leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 een uitnodiging 

om een vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van de school. 

Elke 2 jaar wordt dit gevraagd aan ouders en kinderen en met de uitslag 

gaan we aan de slag met eventuele verbeterpunten. Deze worden 

besproken in de MR. We vinden het belangrijk dat we feedback k rijgen op 

ons handelen. De afgelopen 2 jaar zijn er niet veel ouders in de school 

geweest en was de communicatie veel online, maar we hopen dat u toch 

een goed indruk hebt gekregen over onze werkwijze. 

De uitnodiging krijgt u via Social Schools en ik hoop dat u de moeite wilt nemen om dit in te vullen. Alvast 

bedankt! 

 

  

http://www.obsjulesverne.nl/


 

Ik wens u een hele gezellige week en voor de mensen die misschien naar de 

wintersport gaan, geen benen breken! Zelf ben ik op Lanzerote als u dit leest en 

hoop op een lekker zonnetje. 

 

Vriendelijke groeten, 

Ingrid IJsseldijk. 

 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden de komende tijd verschillende activiteiten aangeboden: 

 Biebstart 

 Sportaanbod in de voorjaarsvakantie 

 Outdoor dag voor basisschool kinderen 

 Rouwgroepen voor kinderen 

 Workshop mijn kind is online 

 Workshop leren luisteren 

 Omgaan met pubers 

 Omgaan met ruzie 

Voor meer informatie en andere workshops zie: https://cjgalkmaar.nl/aanbod/photo/  

 

Scheidingsplein 
Wanneer mensen uit elkaar gaan, brengt dit veel emoties met zich mee. Een onrustige en onzekere periode 

waarin er veel geregeld moet worden en er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Met dit 

scheidingsplein hopen wij u in deze periode te steunen door het geven van informatie, advies en ondersteuning. 

Ook is er een mogelijkheid om een vraag te stellen aan het wijkteam. De behoefte aan informatie van 

(ex)partners, kinderen/jongeren, betrokkenen en professionals is verschillend.  

U kunt alle informatie vinden via  Scheidingsplein 

 

 

Tip voor traktaties 

 

Gekleurde pannenkoekenprikkers 

Dit heb je nodig voor 6 stuks: 

250 gram speltmeel 

250 ml melk of plantaardige melk 

2 eieren 

2 flinke handen spinazie 

175 ml water 

100 ml bietensap 

Olie 

Optioneel: honing 

 

Zo doe je het 

 Mix het meel, de eieren en een snuf zout door elkaar met een mixer 

 Verdeel het beslag over 2 kommen. 

 Mix de spinazie samen met het water in een keukenmachine of blender fijn tot sap (goed voor ca. 200 

milliliter). 

 Voeg het spinaziemengsel samen met 100 milliliter melk toe aan 1 van de 2 beslagkommen. Meng goed 
door. Is je beslag te dik? Voeg dan nog een extra scheut melk toe. Is je beslag te dun? Voeg dan nog wat 

extra meel toe. 

 Voeg aan de andere kom de bietensap toe samen met 150 milliliter melk. 

 Meng ook dit beslag goed door totdat je een egale kleur hebt. 

 Verwarm wat olie in een koekenpan en bak de pannenkoeken in een aantal minuten op middelhoog vuur 
gaar. Zorg dat je pannenkoeken niet te dik zijn, anders breken ze wanneer je ze op gaat rollen. 

 Laat de pannenkoeken iets afkoelen en besmeer ze dan eventueel met honing om ze wat zoeter te maken. 

https://cjgalkmaar.nl/aanbod/photo/
https://scheidingsplein.nl/alkmaar/


 

 Rol ze dan op en snijd ze in kleine rolletjes. 

 Rijg de rolletjes aan satéprikkers en serveer ze warm of koud. 

Bron: chickslovefood.com 

 

Jarigen in maart           

 

02 Abigael  gr 8 

04 Michaira gr 7 

05 Jente  gr 4 

07 Luc  gr 8 

08 Sofie                gr 4 

09 Thomas  gr 1/2B 

11 Moos  gr 1/2A 

11 Mick  gr 6 

19 Saleem  gr 5 

21 Silvia  gr 7 

22 Maude  gr 1/2A 

24 Casper  gr 4 

24 Salma  gr 5 

30 Emad  gr 1/2A 

30 Mels  gr 1/2B 

30 Quinn  gr 6 

 

 

 

Tip voor de voorjaarsvakantie 

 
ArcheoHotspot 

Bovenaan de Tribune vind je in Huis van Hilde de ArcheoHotspot. Het is een plek waar je zelf kennis kunt 

maken met archeologie. Je kunt er gratis binnenlopen en meehelpen met de uitwerking van archeologisch 

onderzoek. Sorteer opgravingen mee uit of help mee puzzelen met scherven uit, 

bijvoorbeeld, een beerput! 

De ArcheoHotspot is geopend op zaterdag en zondag van 13:00 tot 16:00 uur en 

in de vakantie ook op doordeweekse dagen. 

 

Voel je een echte archeoloog in de ArcheoHotspot van Huis van Hilde in 

Castricum! 

 
Bron: 

https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Uitagenda/Voorjaarsvakantie  

 

 

https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Uitagenda/Voorjaarsvakantie

