
 

 
 

 

 

Maandinfo november 2020 

Afspraken 

November, waarin we hoopten dat de maatregelen met betrekking tot Corona minder heftig zouden zijn, is helaas 

niet waar. Gelukkig hebben we tot nu toe geen leerkrachten die positief getest zijn of veel ouders die thuis zitten 

vanwege Corona. Toch hebben we binnen onze stichting afspraken gemaakt over het volgende: 

1. Vanaf maandag is het dragen van een mondkapje verplicht voor bezoekers die in de school komen. Hierbij 

kunt u denken aan leveranciers, reparateurs, maar ook ouders die toch op verzoek in de school komen. De 

ouderraad en de ouders die luizen controle doen, dragen al een mondkapje. Dit alles om besmetting buiten de 

deur te houden. 

2. Bij de ingang wordt men verzocht om een briefje in te vullen met uw gegevens zodat we weten wie er in de 

school geweest zijn als er problemen zijn. Ik ga er ook vanuit dat mensen niet in het gebouw komen als ze 

klachten hebben. 

3. Oudergesprekken doen we zoveel mogelijk online of telefonisch. Dit geldt ook voor gesprekken waar het 

Samenwerkingsverband meedenkt. 

4. In november hebben we altijd gesprekken over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). 

Dit is op verzoek van de leerkracht of als u de leerkracht wilt spreken. U krijgt dan een uitnodiging via Social 

Schools om met elkaar te bellen. 

5. In school houden we (volwassenen) zoveel mogelijk afstand van elkaar. Toch zijn we heel blij als bepaalde 

festiviteiten wel georganiseerd kunnen worden. We maken dus wel een lampion, maar het is aan u of uw kind de 

lampion mag gebruiken op 11 november om langs de deuren te gaan. Het kan ook een lichtje zijn die thuis kan 

branden in deze donkere dagen. 

6. We merken dat de looproutes naar de kleuterklassen niet meer helemaal volgens afspraken verlopen. Het is de 

bedoeling dat u via het hek van de parkeerplaats naar binnen komt en dit weer verlaat bij het andere hek. Ik 

begrijp dat dit soms onhandig is, maar we willen dit toch handhaven voor ieders veiligheid. 

7. U heeft al eerder bericht gehad wanneer leerkrachten getest worden en er geen invaller is. Het kan voorkomen 

dat ik dit ’s morgens vroeg moet melden en uw kind niet naar school kan. Ik verzoek u dan ook dringend om 

opvang voor thuis te regelen als dat nodig is, omdat ik ook goed begrijp dat ouders moeten werken. Als het nodig 

is, gaan leerkrachten online lessen verzorgen.  

 

 

Teams  

Op de studiemiddag is gekeken naar het digitale systeem: Teams. Als er online lessen gegeven 

moeten worden, gaat we dit doen via dit systeem. Dit systeem biedt meer mogelijkheden om 

documenten te delen en online lessen te geven. Het kan zijn dat u volgende week inloggegevens krijgt 

voor uw kind en een uitleg hoe hiermee gewerkt kan worden. Het zou fijn zijn als u hier alvast naar 

kijkt, zodat u voorbereid bent. 

 

Nationaal Ontbijt 

In de kalender staat dat we 3 november meedoen met het nationaal ontbijt. Door miscommunicatie is dit echter niet 

gelukt, dus gaat niet door. De kinderen nemen dus hun eigen lunch mee. 
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Sinterklaas  

Sinterklaas komt natuurlijk wel in ons land, maar dit zal op een bijzondere manier zijn. Hij zal 

als alles goed is, ook onze school bezoeken. We ontvangen Sint in de school, zodat hij 

voldoende afstand kan houden. Dit betekent dus geen groot ontvangst buiten voor ouders en 

kinderen. Normaal gesproken incasseert de ouderraad het geld (5 euro) voor het cadeautje, 

maar dat kan nu natuurlijk niet op de gewone manier. 

U kind krijgt begin november een envelop mee waarin u 5 euro kunt doen en weer kunt laten inleveren 

bij de leerkracht. Dit is voor de groepen 1 t/m 4. 

 

De 7 gewoonten van The Leader in Me  

U zult er thuis vast wel al eens over gehoord hebben. De kinderen zijn druk bezig 

om met elkaar te kijken naar de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap en 

daarmee te oefenen. Het klinkt heel ingewikkeld, maar het is natuurlijk 

aangepast voor kinderen. Binnenkort krijgt u een boekje waarin alle gewoonten 

toegelicht worden en hoe u hier thuis ook aan kunt werken. Het is belangrijk dat 

kinderen naast goed kunnen rekenen, lezen, spellen etc. ook andere 

vaardigheden leren zoals: hoe ga ik de dingen aanpakken, welke doelen wil ik 

behalen, hoe kan ik goed samenwerken met anderen, hoe zorg ik dat iedereen 

zijn/haar inbreng heeft bij samenwerkingsopdrachten, maar ook zorg ik goed 

voor mezelf door gezond te eten, te sporten, op tijd naar bed te gaan en 

ontspanning te zoeken. 

Een mooi proces waar we de komende jaren aan werken. Door dit steeds weer 

te oefenen hopen we de kinderen tools mee te geven om goed te kunnen 

functioneren in deze toch wel ingewikkelde maatschappij. 

 

3e kleutergroep  

Dit schooljaar zijn we met twee kleutergroepen gestart, omdat er 50 kleuters op de lijst 

stonden en dit betekent 25 kleuters in een groep en dat is een mooi aantal. Nu blijkt 

echter dat er toch veel kinderen nog niet aangemeld waren, waarschijnlijk door Corona, 

die wel graag naar de Jules Verne willen komen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, 

maar dit betekent wel dat we weer een derde kleutergroep gaan starten na de 

kerstvakantie, omdat de kleutergroepen te groot worden. Hoe we het gaan invullen is nog niet bekend, maar we 

houden u op de hoogte als we meer weten. Gelukkig hebben we op dit moment extra handen ter ondersteuning in 

beide groepen, dus dat is fijn. 

 

Extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben 

Ik heb u al eerder op de hoogte gebracht dat er extra subsidie is aangevraagd om kinderen die extra ondersteuning 

kunnen gebruiken uitgenodigd worden om hier aan deel te nemen. De subsidie is toegekend voor 6 kinderen in de 

groepen 3 en 4 en 6 kinderen uit de bovenbouw. Het kan zijn dat u een brief krijgt waarin gevraagd wordt om uw 

kind hier aan deel te laten nemen. Het is een naschools aanbod tussen 14.00 uur en 15.00 uur. We gaan vooral extra 

aan het werk met technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen. Wordt vervolgd. 

 



 

Mediamasters  

De groepen 7 en 8 gaan weer aan de slag met Mediamasters. Spelenderwijs 

maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van (digitale) media. Door 

het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. 

Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws? 

Leerlingen gaan samen in de klas én thuis de mediawijze uitdagingen aan en 

bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen. 

Nog enkele data 

De week van 2 t/m 6 november: telefonische oudergesprekken. 

14 november: Sinterklaas in het land. 

19 november: studiedag van leerkrachten: Kinderen vrij. 

Programmeren 

 

 

Een leerling van onze school is druk aan de slag gegaan met microbit. Hij vond het 

superleuk! Microbit is een speelse manier van programmeren. 

 

 

 
 

Jarigen in november 
               
  

04 Lucy  gr 1/2A 

04 Elias  gr 7 

07 Toon  gr 3  

07 Max  gr 3 

07 Leilani  gr 5 

09 Lemis  gr 7 

12 Merijn  gr 1/2A 

12 Sodiq  gr 7 

15 Dejan  gr 7 

18 Frankie Jo gr 1/2A 

18 Stan  gr 1/2B 

21 Kyana  gr 1/2A 

21 Milou  gr 5 

25 Ayahlen  gr 4 

25 Guusje  gr 6 

30 Emma  gr 4 

 

 

Tips (controleer altijd of activiteiten doorgaan) 

 

Wandeling van de maand: Rekerhout 

Komende maanden staat er iedere maand een andere wandeling in of in de buurt van Alkmaar in de nieuwsbrief. 

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


 

Je hoeft niet ver weg om even lekker buiten op pad te zijn. 

We starten met een wandeling in de Rekerhout. De oranje route start bij Winkelcentrum de Mare en voert langs de 

kinderboerderij, de kruidentuin, spannende speeltuinen en een houten vlonderpad over het water. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info : https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/startpunt-de-mare/900/ 

Iedere woensdagmiddag kun je gratis knutselen bij Wijkcentrum Mare Nostrum in 
Alkmaar. 

Kids Fun vindt iedere woensdagmiddag plaats van 15:00 - 16:00 uur, speciaal 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kom gezellig meedoen, het is GRATIS en je 

krijgt ook nog een glaasje limo en een koekje. 

Data 

4 november – Mozaïek 

11 november – Sint Maarten laat je verrassen 

 

                                                   

https://www.wijkcentrummarenostrum.nl/woensdag.html 

 

Feed & meet met alpaca’s 

Wil jij alpaca’s knuffelen en voeren uit de hand? Dan is de Feed & Greet 

echt iets voor jou! We stellen jullie voor aan onze alpaca’s, vertellen allerlei 

leuke weetjes en verhalen over hen en beantwoorden al jullie vragen. Van 

onze zachtaardige (en zeer charmante) Don Juan tot onze vrolijke (en een 

tikje ondeugende) Nacho. Kortom kom je tijdens deze activiteit echt even in 

contact met onze alpaca’s. Maak zo veel selfies als je wilt! Je zult nog lang 

genieten van je favoriet, want je krijgt een cadeau mee die dat mogelijk 

maakt… 

Voor meer info en kledingadvies    https://alpaca-ecofarm.nl/ 

Doe mee met Studio C 

Voor kids van 5 t/m 12 jaar zijn er elke zondag van 13:30 - 15:00 uur creatieve 

workshops in Studio C bij Museum Kranenburgh in Bergen. Met iedere keer een andere 

spannende opdracht en andere materialen.  

Meer info is te vinden op https://www.kranenburgh.nl/te-doen  

 

 

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/startpunt-de-mare/900/
https://alpaca-ecofarm.nl/
https://www.kranenburgh.nl/te-doen

