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Vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin komen de volgende tips: 
 

-     Heb je als ouders vragen over: hoe doe ik een dagschema, hoe pas ik het onderwijs in op de dag, 
wanneer mogen ze ontspannen, wat als mijn kind niet leert, hoe blijf ik uit de strijd etc dan kunt u 

terecht bij de ambulant medewerkers van het Samenwerkingsverband voor de Corona Hulplijn tussen 

9.00 en 12.00 uur. Op de website staan de medewerkers met hun telefoonnummer.  
      https://www.ppo-nk.nl/thoughts/3032 

 
-     Heb je als ouders vragen die meer gericht zijn op het opvoeden en opvoedspanning, dan is er ander 

telefoonnummer dat de hele dag en ‘s avonds  bereikbaar is. Dit nummer wordt bemand door de 

opvoedadviseurs vanuit de diverse regio’s. Het nummer is 099010055  

 

Opvoedspreekuur 

De koffieochtend van 1 april kan helaas niet doorgaan. 

Wel is Berna Navruz telefonisch bereikbaar over allerlei 

opvoedvragen in de Corona periode op het telefoonnummer 

06-20703380 

 

 

 

 

Kiddies 

Sporters, knutselaars, lezers, spelletjesdieren, doeners…geen kind is hetzelfde. Maar in één ding verschillen ze 

helemaal niets van elkaar. Iedereen is welkom bij Kiddies! 

We vinden die eigenheid juist mooi en zorgen er daarom voor dat ze lekker dát kunnen doen waar zij na school 

behoefte aan hebben. Voetballen, koekjes bakken, spelletjes spelen, buitenspelen of gewoon lekker chillen. Kom 

dus snel een keer bij ons kijken www.kiddies.nl 

 

 

Nieuwsbrief 
 

  

Drechterwaard 9  
1824 EX Alkmaar  

Tel: 072-5628900   

www.obsjulesverne.nl 

https://www.ppo-nk.nl/thoughts/3032
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kiddies.nl%2F&data=02%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7Cdcbca61d231b4fd2b3b908d7bad34a04%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637183288966403279&sdata=jusBtMrWsz98fL8ANj2Xgrfau%2F5uWuCTJPSSAzdgNZY%3D&reserved=0
http://www.obsjulesverne.nl/


Traktatietip 

Appeltaartstengels 

Ingrediënten: 

 8 plakjes bladerdeeg (roomboter) 
 1 of 2 appels 

 1 ei 

 eventueel pecannoten 
 kaneel 
 (kokosbloesem)suiker 

Haal de bladerdeeg een half uurtje van te voren uit de vriezer en leg alvast op een 

plank.  

Rasp de appel. Meng de appel samen met 1 theelepel kaneel. In een kommetje kluts je alvast 

een ei. En in een ander kommetje meng je 1 tl kaneel met 1 el (kokosbloesem)suiker.  

Op een laag bladerdeeg smeer je het appelmengsel. Als extra crunch doe je er fijngemaakte 

pecannoten over heen. 

 

 

 

Nu gaat de volgende laag bladerdeeg erop. Smeer het ei erover heen, daarna de kaneelsuiker.  

De bladerdeeg snij je in lange repen. Maak 6 of 8 repen uit 1 dubbele bladerdeeg. 

De repen gaan in een voorverwarmde oven van 180 C, zo’n 20 minuten. 

 

 

 

Jarigen in april 

 

01-04 Chris  gr. 1/2B   4 jaar 
01-04 Max  gr. 4    8 jaar 

06-04 Marith  gr. 5    9 jaar 
09-04 Joes  gr. 1/2C   4 jaar 

09-04 Elena  gr. 4     8 jaar 

13-04 Mika  gr. 5     9 jaar 
13-04 Selinay  gr. 6    10 jaar 

14-04 Mila  gr. 1/2C   4 jaar 
17-04 Nouhayla gr. 3      7 jaar 

18-04 Jasmijn  gr. 1/2B   6 jaar 
22-04 James  gr. 3    7 jaar 

26-04 Beaurice gr. 6     10 jaar 

30-04 Norah  gr. 1/2B   5 jaar 
30-04 Juliet  gr. 5      9 jaar 

 

 


