
 

 

Maandinfo oktober 2021 

Alkmaars Ontzet 

Op 6 oktober krijgen we op school een lunch aangeboden in het kader van Alkmaars Ontzet. De 

kinderen hoeven die dag geen lunch mee. De lampionoptocht voor de groepen 3 en 4 gaan helaas 

niet door. 

De kinderen zijn 7 oktober ’s middags vrij, omdat er een studiemiddag is en 8 oktober vrij 
in verband met Alkmaars Ontzet. Lekker lang weekend! 

15 oktober begint de herfstvakantie om 14.00 uur 

 

Even ter informatie: Er heerst waterpokken op school! 
 
Nieuwsbrief talenten 

In de afgelopen jaren hebben wij (Martje en Roos) verschillende cursussen gedaan met betrekking tot 
het zien van talenten bij kinderen en volwassenen. In dit geval is een talent niet wat vaak gedacht 

wordt je bent goed in voetbal of je kan heel mooi zingen. Dit zijn namelijk dingen die je jezelf 

aangeleerd hebt en die je wel heel goed kan, maar die je misschien niet zo blij maken. 

Een talent is iets waar je blij van wordt. Als je daarmee bezig bent dat de tijd vliegt. Je kan dan nog 

steeds wel goed zijn in voetballen maar het talent zit achter het voetballen. Wat vindt je leuk aan 

voetbal? Samen met vrienden spelen, het tactische spelletje of juist het bewegen. Dit stukje is je 
talent. Dit is op verschillende manieren in te zetten. Door hier bewust van te worden is het 

makkelijker om te kiezen waar je blij van wordt en dus ook later in je leven keuzes te maken die beter 
bij je passen. Op de cursus hebben wij geleerd dat iedereen zeker over 15 talenten kan beschikken. 

Nu zult u denken leuk dit, maar nu? 

Wij gaan dit jaar met kinderen door de hele school talenten gesprekken of blij gesprekken voeren. 
Tijdens zo’n gesprek worden er alleen maar dingen besproken en opgeschreven waar je blij van 

wordt. Leerkrachten uit de verschillende groepen kunnen aangeven welke kinderen het fijn zouden 

vinden om zo’n gesprek te voeren. Kinderen kunnen dit ook zelf aangeven. Roos neemt op haar 
ambulante dagen in de middag tijd om met kinderen in gesprek te gaan en een “blij-blad” in te vullen. 

Het kan ook zijn dat juf Martje dit gaat doen. 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u ons altijd even aanspreken.  
Met vriendelijke groet, 

Martje en Roos  

Rekenclub 

In onze school hebben we al een taalspelletjesclub waar kinderen bezig zijn met taal en lezen op een 

speelse manier. 

De kinderen zijn hier erg enthousiast over en nu willen we na de herfstvakantie starten met een 

rekenclub op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur. Juf Noa uit groep 8 gaat met 6 

leerlingen uit groep 5 of 6 aan de slag met allerlei rekenspellen met als doel om meer zelfvertrouwen 

te krijgen en te leren om te gaan met rekenstrategieën, zodat het rekenen in de klas makkelijker 

wordt. Het kan zijn dat u bericht krijgt van de leerkracht met de vraag of uw kind hier aan mee wil 

doen. Het is in eerste instantie tot de kerstvakantie en daarna kijken we weer verder. 

 

Tafels oefenen 

Vanaf groep 4 leren de kinderen de tafels oefenen. Als je de tafels goed kent is dit zoveel 

makkelijker om te rekenen met vermenigvuldigen, delen en breuken. Elk jaar merken we dat de tafels 

wegzakken en weer opnieuw geoefend moeten worden. We willen u dringend verzoeken om ook thuis 

te oefenen. Het helpt kinderen om beter te rekenen. Er zijn hele leuke online programma’s zoals 
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tafeltrainer.nl, rekenen.nl, tafeltjesleren.nl, maar ook kunnen kinderen in muiswerk oefenen of bij juf 

Ellen langsgaan bij het tafelkwartier op woensdag. 

 

Kinderboekenweek: 

Op maandag 27 september hebben we de Kinderboekenweek met zn allen officieel geopend. De 

kinderen hadden het openingslied en de dans geleerd en de leerkrachten hadden kleding aan die bij 

een bepaald beroep hoort en de kinderen moesten dit raden.  

Op vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een boekenmarkt. Tussen 14.00 uur en 

15.00 uur bent u van harte welkom om te komen kijken en kopen! De krijngloopwinkel komt ook nog 

met boeken langs, dus wie weet zijn er boeken die u leuk vindt voor uw kinderen of voor u zelf. 

Lekker lezen in de herfstvakantie!  

 

Inloop 

Ik heb u al eerder op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die de school ziet om weer ouders 

toe te laten. 

We hebben ervoor gekozen om de inloop in andere groepen nog niet te doen, behalve op 9 

november. 

 

Ouderraadvergadering: 

Vanuit de ouderraad zijn we altijd op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen bij de te 

organiseren activiteiten. Dit kan het versieren van de school zijn of hulp bij de winterbios, 
sinterklaasfeest of zomerfeest. Het zijn altijd activiteiten speciaal voor de kinderen of sfeer in school. 

Lijkt het je leuk om hieraan bij te dragen en wil je er meer over weten? Je mag altijd een keer een 

vergadering bijwonen! 
Aanstaande 14 oktober is de open vergadering waarbij iedereen welkom is. Tijdens deze 

vergadering zoomen we verder in op de aanstaande activiteiten en is het mogelijk om op het 
jaarverslag en de financiën van 2020-2021 te reageren. De stukken worden apart verstuurd via Social 

Schools. 
 

Wilt u vóór 10 oktober laten weten of u aanwezig wilt zijn bij deze vergadering? Stuur 

dan een mail naar: ouderraadjulesverne@hotmail.com. U kunt natuurlijk ook altijd één 
van de leden aanspreken op het plein!  

 

Kinderdisco verplaatst 
Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen, wilden we op 29 oktober aanstaande de disco voor de 

kinderen organiseren. Het goede nieuws is dat de DJ die we vorig jaar ook hebben gevraagd, ook dit 

jaar de muziek en het licht wil verzorgen. Echter hij kan niet op 29 oktober. Daarmee hebben we 

besloten dat we de disco verplaatsen naar een week later, 5 november 2021. Het 

Halloween/griezelthema blijft wel! 

We hebben er in ieder geval heel veel zin in! Dus zet de nieuwe datum in de agenda en we hopen 

jullie weer te zien en dat er vele voetjes van de vloer gaan! 

Ouderavond: ter herinnering 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn op onze Leader in Me ouderavond op dinsdag 

9 november vanaf 19.00 uur. We zitten nu in het derde jaar van het traject en we willen u graag 

vertellen hoe we dit geïntegreerd hebben in onze lessen. De kinderen krijgen een grote rol bij de 

organisatie van deze avond, dus het is belangrijk dat u hierbij aanwezig bent! U krijgt nog een folder 

met een uitnodiging, gemaakt door een groepje kinderen. Zet u de datum en de gewijzigde tijd 

in uw agenda?! 

 

Beweeg challenge 

De School in Beweging Challenge wordt feestelijk afgesloten tijdens de Leefstraat op 4 oktober. 

Tijdens de Leefstraat verandert het schoolplein in een fietsstraat waar kinderen uit groep 1 t/m 4 

kunnen fietsen, steppen en met BMX-fietsen. De onderbouwklassen mogen om de beurt komen 

spelen. Daarvoor is het belangrijk dat uw kind zijn of haar fiets meeneemt. Als uw kind geen 
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fiets heeft, zal er één voor hem/haar beschikbaar zijn tijdens de Leefstraat. En goed om te weten dat 

u voor de school niet kunt parkeren.  

De School in Beweging Challenge en de Leefstraat zijn initiatieven van Alkmaar Fietst, JOGG Alkmaar, 

Alkmaar Sport, Gemeente Alkmaar en (K)individu. Het past heel goed bij de visie van de school: Door 

meer te bewegen blijf je gezond! 

Naschools aanbod 

Er staat weer een activiteit, namelijk koken klaar op de website van stadskidsalkmaar.nl  voor 

kinderen uit de groepen 6,7,8. Het start in december, maar hij staat nu al open, dus wees er snel bij, 

want er kunnen maar 8 kinderen meedoen! 

Cultuurcoach tekenen 

Binnenkort starten we met een traject tekenen onder leiding van een tekencoach. Zij gaat samen met 

de leerkrachten aan de slag met allerlei tekentechnieken en aan het eind van het jaar is er een leerlijn 

tekenen in de school. We vinden om de ontwikkeling van het tekenen met elkaar in kaart te brengen, 

zodat we weten wat er van een kind verwacht mag worden op een bepaalde leeftijd. Hiervoor zijn we 

op zoek naar oude overhemden, die we kunnen gebruiken als verfschort. Het zou fijn zijn als de 

manchet eraf geknipt is en een elastiekje met een tunnel aan de onderkant zit of misschien zijn er 

ouders die dit willen doen? U kunt zich aanmelden bij de leerkracht. Alvast bedankt! 

 

AVG brief 

Ouders uit de groepen 4 t/m 8 hebben een verzoek gehad om de AVG brief opnieuw in te vullen 

Als u die nog niet heeft ingeleverd, dan graag inleveren bij uw oudste kind van het gezin. 

 

Tip voor traktaties 

Kaasstengels 
Benodigdheden: Kaasstengels, doorzichtig folie, 

lintje,  

plakband en eventueel een leuk labeltje. 

Beschrijving: 2 kaasstengels met de ‘ruggen’ 
tegen elkaar en even in het folie rollen, 

dichtplakken, strikje erom en klaar! 

 

 

Jarigen in oktober 

Datum   Groep Naam Leeftijd 

1 oktober 2021   4 Taiane da Simão Adriano 8 

2 oktober 2021   3B Helin Mustafa 6 

4 oktober 2021   1/2A Luke de Nijs 5 

6 oktober 2021   1/2A Lena Melchers 5 

9 oktober 2021   3A Roan Hesta 6 

9 oktober 2021   3B Khalil Mohamad 6 

10 oktober 2021   1/2B Taysir Akbar 5 

13 oktober 2021   6 Djim Broersen 9 

16 oktober 2021   5 Hussein Al-Rikabi 9 

18 oktober 2021   3B Julian Janse 6 

22 oktober 2021   3B Ilyas Oulad Ben Brahim 7 

28 oktober 2021   3A Wessel Swart 6 

29 oktober 2021   3B Liam Dekker 6 

29 oktober 2021   6 Ilias Asafiati 10 

30 oktober 2021   5 Saeed Sarkisjan 9 

 

https://www.party-kids.nl/traktaties/kaasstengels/


Groep 1/2 A 

In de klas zijn wij gestart met het thema ‘beroepen’ naar aanleiding van de aankomende 
Kinderboekenweek. Elke week staat er een ander beroep centraal in de klas: kapper, juf, brandweer, 

dierenarts en tandarts. Er is zelfs al een schrijver op school geweest om te komen voorlezen. 

Ook zijn wij in de klas gestart met de ‘school in beweging’ challenge! De kick-off was met de hele 
school op het kleine plein. Nu gaan wij elke dag tellen hoeveel kinderen er lopend, fietsend op 

steppend naar school komen. Er valt namelijk ook een prijs te winnen voor de klas die het hoogste 

percentage heeft! Die willen wij natuurlijk ook heel graag winnen. 

Groep 1/2 B 

 

Groep 3A 

Wat gaat de tijd toch snel! Zo starten we het schooljaar en is alles nog nieuw. Nu zij we alweer met 
taal en rekenen in het tweede blok bezig. We kennen alweer 12 letters die we in verschillende 

woordjes al kunnen lezen. Ook kunnen we de meeste al in het groot in schrijfletters schrijven. Met 

rekenen zijn we begonnen met splitsen(eigenlijk het verdelen van voorwerpen) het moeilijke is dat het 
we het niet meer mogen tekenen maar in een splitsschema moeten zetten met cijfers. Gelukkig 

mogen we er wel dopjes en blokjes bij gebruiken. Naast al deze leuke nieuwe en spannende dingen 
doen kijken we ook iedere dag huisje boompje beestje. Deze afleveringen passen bij het thema waar 

we aan werken met taal. Ons tweede blok heeft het thema de boom. De kinderen leren dan wat voor 

soorten bomen er zijn, hoe de blaadjes eruit zien. Maar ook welke vruchten er aan een boom groeien. 
Daarom hebben we appelmoes gemaakt. Zelf de appel schoonmaken en in stukjes hakken met de 

appelsnijder, daarna fijnere stukjes maken met een mes. Toen alle 3 kilo’s gesneden waren ging het 
in de pan. Beetje water, citroensap en een heel klein beetje suiker erbij. Daarna op het vuur, tot dat 

het zacht was. Met de blender alles fijn maken tot moes en smullen maar. Iedereen heeft het 
geproefd, maar niet iedereen vond het lekker en dat kan. Super dat iedereen toch geproefd heeft. 

We zijn ook gestart met het Kinderboekenweekthema. Dit jaar gaat het over wat je later worden wil. 
Tijdens de opening hebben we met elkaar gezongen en gedanst maar ook geraden welke beroepen er 

door de meesters en juffen uitgebeeld werden. De aankomende weken zullen we het gaan hebben 
over beroepen. Nu we weer iets meer mogen lijkt het ons ook leuk om een gast in de klas te vragen. 

Daarom is onze vraag. Heeft u een beroep waar u graag iets over verteld en wilt u dit graag met onze 

groep delen. Dan worden wij heel blij als u dit aan ons laat weten. Hoe leuk is het al uw zoon of 
dochter trots kan vertellen dat zijn of haar vader/moeder/ opa of oma/ oom of tante in de klas op 

visite komt. Het kan ook zijn dat het lastig is om tijd in uw agenda te vinden voor een bezoekje onder 



schooltijd, dan worden wij ook heel blij van spulletjes in de klas die met uw beroep te maken hebben. 

Zodat we er naar kunnen kijken en er over kunnen praten. Natuurlijk zullen we er heel voorzichtig 
mee doen. 

Alvast bedankt! 

Groep 3B 

De afgelopen weken hebben wij al heel wat letters geleerd. De komende periode gaan we hier mee 
door. We horen geregeld dat er thuis ook met de kinderen gelezen wordt. SUPER! 

 
De rekenlessen hebben nu en de komende tijd betrekking op het splitsen van getallen tot 10 en het 

tellen met sprongen van 2 en 5. 

 
Tijdens de Engelse lessen benoemen wij de wilde dieren, de getallen en maken hier korte zinnetjes 

mee. 
 

Wij hebben bijna alle gewoontes van de Leader in me besproken en passen die ook toe. We werken 

daarbij aan diverse gewoontes. Wij hebben samen onze groepsmissie voor dit jaar bepaald. Ieder kind 
heeft gekozen voor een leiderschapsrol, zij maken nu een tekening van hun rol.  

 
We zijn ook begonnen met de kinderen te laten werken op de laptop. Zij oefenen de woorden en 

letters die zij aangeboden krijgen bij taal (Lijn 3) en de stof die bij rekenen wordt aangeboden 
(Wereld in Getallen). De kinderen kunnen dit ook thuis oefenen, net zoals Muiswerk. 

Daarnaast leren we de kinderen spelenderwijs programmeren. De helft van de klas heeft al gewerkt 

met de Ozobotjes. De andere helft van de kinderen gaat dit de komende tijd nog doen.  
 

In de klas staat nu een “herfsttafel”. De kinderen mogen bladeren, zaden, vruchten en alles wat met 
herfst te maken heeft op deze tafel neerleggen.  

 

Groetjes groep 3B 
 

Groep 4 

Wat fijn om alle ouders gesproken te hebben; het waren fijne gesprekken.  
Groep 4 heeft nu ook een stagiaire, Anne, en zij is nu alweer een paar weken bezig. De kinderen 

hebben haar al goed leren kennen en zij heeft al een paar lessen gegeven.  

 
Wij zijn de afgelopen weken bezig geweest met het plankwoord, luchtwoord en eer-oor-eur-woord. De 

uitleg van deze categorieën zijn te vinden op Youtube; leuke en handige filmpjes. Met rekenen 
hebben wij veel gesplitst in 10-tallen en eenheden en gaan wij verder oefenen met: getallen plaatsen 

op de getallenlijn t/m 100, optel- en aftreksommen t/m 20, klokkijken halve en hele uren en gewicht 
in grammen en kilogrammen. De taallessen hebben te maken met het thema Spelen en de woorden 

welke de kinderen leren zijn: 

 de afspraak, de betekenis, het bordspel, de bron, het pictogram, de pion, de route, de tekst, 

de tip, de volgorde, beslissen, opgewekt, opgewonden, overleggen, de score, sip, de 
spelregel, teleurgesteld, uitpraten en vals spelen. 

 Nieuwsbegrip vinden de kinderen nog erg lastig, maar zij worden er steeds beter in. Wij 

hebben het al gehad over de vulkaan op La Pampa, Paralympische Spelen, oermens Krijn, 
plasticsoep en nog veel meer interessante onderwerpen. 

 

 

 



Groep 5  

Wat hebben we alweer veel gedaan de eerste maand van school. De eerste blokken 

en thema’s zijn al klaar. Met taal hebben we het over het ziekenhuis gehad en zijn nu 
begonnen met het thema nacht. Bij spelling hebben we alle categorieën uit groep 4 

herhaald en zullen bijna weer nieuwe categorieën gaan leren. Met rekenen zijn we 

begonnen met digitaal rekenen op de Chromebook. In het begin was het nog even 

wennen, maar het gaat steeds beter.  

Ook zijn we weer gestart met het opfrissen van de Leader in Me. Erg leuk om zo 

samen alles te ontdekken. Ieder kind heeft een handje gemaakt met wat zij belangrijk 
vinden en aan welk doel ze willen werken. Onze boom in de klas wordt steeds een 

stukje mooier! Het is ook heel leuk om te horen en te zien dat de kinderen de termen 
uit zichzelf al gaan gebruiken.  

 

Het eerste thema van geschiedenis hebben we alweer bijna afgerond. Wat hebben we een hoop 
geleerd over de jagers en boeren! Binnenkort gaan we starten met natuur en techniek, we hebben er 

nu al zin in. We hebben alvast voor de Kinderboekenweek, Worden wat je wil, bezoek gehad van 
Harald Timmer, een schrijver van kinderboeken, die een stuk voorlas uit zijn boek: Over een draak 

met laagtevrees en pannenkoeken. Hij komt zijn boeken verkopen bij de afsluiting van de 

Kinderboekenweek op vrijdag 15 oktober. Verder zullen we een schrijfwedstrijd houden, ons 
verdiepen in verschillende beroepen en natuurlijk lekker met boeken in de weer zijn. 

 

Op dinsdag hebben we juf Nina Ruiter bij ons in de groep. Hieronder stelt ze zich even aan u voor. 

Ik start deze eerste helft van het schooljaar op dinsdag als 

stagiaire in groep 5 bij juf Cindy. Ik volg een vierjarige 
deeltijdopleiding Pabo aan InHolland Alkmaar, die mij opleidt 

tot leerkracht van primair onderwijs. Ik zit nu in mijn derde 

studiejaar. Ik woon samen met mijn vriend en de kinderen in 
Alkmaar. Wandelen, fietsen en naar het strand gaan vind ik 

leuk om in mijn vrije tijd te doen. Ook houd ik van tekenen, 
puzzelen, zingen en spelletjes doen. Ik kijk ernaar uit om het 

komende half jaar nieuwe ervaringen op te mogen doen 

binnen obs Jules Verne.  

En helaas hebben we vrijdag afscheid moeten nemen van 

Femke, Ze gaat verhuizen naar Heerhugowaard en gaat daar dan natuurlijk ook naar school. Heel veel 

plezier op je nieuwe school, we zullen je gaan missen Femke! 

Groep 6 

Hoi allemaal! 

We zitten inmiddels alweer een aantal weken op school en we hebben heel veel gedaan!  

De kinderen zijn al aan het leren voor de eerste topografietoets en leren ook thuis heel goed de 

woorden  

van de week van taal! In de klas oefenen we met het leren van toetsen door aan ‘belangrijke zaken 

eerst’ te denken! 

De missie van groep 6!   

In de klas zijn we aan de slag gegaan met onze groepsmissie. Samen hebben we bedacht wat onze 

missie ging worden  

en zijn we daarna aan de slag gegaan. De kinderen hebben bedacht om met foto’s onze missie te 

laten zien.  

In groepjes hebben zijn ze aan de slag gegaan en hebben ze bedacht hoe ze op de foto’s komen te 

staan. Daarna  

hebben ze samen de foto’s in de lijst geplakt met de tekstwolkjes. Het resultaat is erg mooi geworden 

en kunt u 

komen zien op de ouderavond op 9 november.  



Groep 7 

We zijn weer met de leader in me gestart en hebben de 7 gewoontes geleerd en geoefend. 

Gewoonte 1: wees proactief. 

Gewoonte 2: begin met het einddoel voor ogen. 

Gewoonte 3: belangrijke zaken eerst. 

En zo zijn er nog wel 4 andere gewoontes die wij hebben geleerd. We zijn ook met de doelenladder 

begonnen. Een doelenladder is: Dat is een ladder en daar moet je doelen bedenken hoe je je beroep 
kunt halen. Wij zijn ook allemaal bezig  met een beweeg challenge, bij die challenge moet iedereen zo 

veel mogelijk lopend zijn of met de fiets naar school. De klas die het hoogste percentage heeft, kan 
wat leuks winnen. We zijn nu ongeveer een maand op school en we vinden het super leuk in deze 

groep. 

 

Groep 8 

De afgelopen maanden hebben de kinderen na de zomervakantie weer erg hun best gedaan.  
We zijn begonnen aan de School in Beweging-Challenge. Dat houdt in, dat kinderen een maand lang 

bewegend naar school moeten komen. Dus lopend/fietsend (enz.) De hele school doet mee vanaf groep 

3. Als jouw klas het maand lang volhoudt krijg je een grote prijs. Een school-uitje naar een trampoline-
park!!! We hebben dit gestart op het kleuterplein, samen met Druppie. De opdracht is bekend gemaakt, 

nadat we lekker hadden gedanst. 
Samen met de hele klas hebben we taakjes bedacht. Iedereen heeft een eigen leiderschapsrol. De 

kinderen hebben allemaal een knijper geknutseld. We moeten onze eigen knijper steeds om de 2 weken 

verschuiven voor een ander taakje. 
De Kinderboekenweek is begonnen. Dat betekent verhalen schrijven!! Iedereen moet een verhaal 

schrijven en over een paar weken komt er  een schrijver op school. Hij leest dan alle verhalen van de 
school en kiest uiteindelijk een winnaar uit. De naam van de winnaar komt dan op de GOUDEN GRIFFEL 

te staan. Er is op 15 oktober, om de kinderboekenweek af te sluiten, een boekenmarkt. 
De klas heeft ook heel veel met L.I.M gedaan. Het woord L.I.M staat voor ‘Leader in me’ Het gaat om 

de 7 gewoontes. 

 
Gewoonte 1: Wees proactief. (je maakt je eigen keuzes) 

Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen. (maak een plan) 
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst. (wat ga je eerst doen?) 

Gewoonte 4: Denk win-win (zoek naar een voordeel voor iedereen) 

Gewoonte 5: Eerst begrijpen dan begrepen worden. (luister voordat je praat) 
Gewoonte 6: Creëer synergie (samen is beter) 

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp (zorg je goed voor jezelf) 
De school heeft in elke klas een L.I.M boom staan. Dat is een zelfgemaakt boom waar de 7 gewoontes 

op staan. 
Door: Selinay en Mabel uit groep 8 

 

 
 

 
 

 



 

 


