
 
 

Maandinfo mei 2021 

 

Schoolafspraken na de meivakantie 

Ik hoop van harte dat we na de meivakantie het schoolse leven weer kunnen normaliseren. Nu de BSO ook 

weer open gaat, moet ik wel eerlijk toegeven dat ik dit lastig vind. Heel fijn voor werkende ouders, maar de 

kinderen uit verschillende groepen komen bij elkaar en we moeten nog maar afwachten wat dit doet met het 

aantal besmettingen. We zullen zien. 

We blijven de persconferenties afwachten en hopelijk zijn er na de vakantie nog meer versoepelingen mogelijk. 

Voor nu de volgende afspraken: 

 We gaan weer terug naar de gewone schooltijd.  (8.30 uur – 14.00 uur) De kinderen wachten buiten met 

de leerkracht per groep op elkaar en gaan per groep naar binnen. De kleuters gaan nog wel naar binnen bij 

hun eigen lokaal. 

 We willen ouders dringend verzoeken om zich meer over het plein te verdelen als u uw kind ophaalt. Nu 

wachten er teveel ouders bij de ingangen van het schoolplein. Als u een vaste plek afspreekt, weet uw kind 

waar u bent. 

 We hanteren nog wel 2 pauze tijden, namelijk om 10.00 uur en om 10.20 uur. Kleuters mogen wel weer 

met elkaar buiten spelen. 

 Gymmen gaat ook weer in sportkleding. We gaan alleen nog niet wassen of douchen. We zullen zoveel 

mogelijk buiten sporten. SportX gaat juf Rosa ook weer opstarten. 

 Academie072 kan weer op school gegeven worden.  

 De spelletjesclub wordt geëvalueerd en opnieuw ingedeeld. Info hierover volgt later. 

 In juni staat er een feestweek gepland in verband met ons 25 jarig bestaan van de Jules Verne. Ik vind het 

op dit moment nog te vroeg om beslissingen te nemen over wat we gaan doen. Mogen we wel of niet op 

schoolreis, kamp en andere leuke activiteiten doen? We wachten het nog even af wat het bestuur hierin 

beslist en welke versoepelingen er mogelijk komen. 

 Een bericht over zelftesten: de uitslag van een zelftest is minder betrouwbaar. Gebruik daarom zelftesten 

niet als u: Coronaklachten heeft, dichtbij iemand was die Corona heeft of terugkeert uit een risicogebied. Bij 

twijfel altijd een test bij de GGD aanvragen. Als kinderen in quarantaine moeten en geen klachten hebben 

na 5 dagen, dan mag een zelftest wel gebruikt worden, aangezien dit ook voor 80% een goede dekking 

geeft. 

 In de bovenbouw kunnen de tosti dagen weer gestart worden. 

 Als uw kind een step mee naar school neemt, graag voorzien van een slot en buiten op slot zetten. Op last 

van de brandweer, mogen fietsjes en steppen niet in de gang staan. 

 

De maand mei is altijd erg versnipperd 

We starten weer op maandag 10 mei en op donderdag 13 en vrijdag 14 mei is het Hemelvaartweekend en 

zijn de kinderen ook vrij. 

De week van 17 mei is een gewone week, met op woensdag de schoolfotograaf. 

De week van 24 mei is het Pinksterweekend. De kinderen zijn op 24 en 25 mei vrij. Dinsdag 25 mei is onze 

evaluatiedag. Op die dag evalueren we het schooljaar en gaan we weer nieuwe plannen maken voor het 

nieuwe schooljaar. 

 

Bericht vanuit leerplicht  

Leerplichtigen krijgen voor het vieren van het Suikerfeest 1 dag vrij.  In onze laatste nieuwsbrief staat ook de 

datum van 12 mei 2021, met het voorbehoud dat de exacte datum kort voor de viering bekend wordt in 

verband met de stand van de maan. Recent is vastgesteld dat het Suikerfeest begint op woensdagavond 12 

mei en duurt tot en met 13 mei 2021 (dit geldt voor de Turkse gemeenschap). Voor deze ouders kan 

geen verlof gevraagd worden, omdat de kinderen al vrij zijn i.vm Hemelvaart. Voor kinderen met een 

Marokkaanse achtergrond is de datum nog niet bekend en moet wel verlof gevraagd worden.  Deze moet 

dan wel 2 dagen voorafgaand aan het feest gedaan worden. 
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Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie en graag weer tot maandag 10 mei, hopelijk zonder 

Corona en quarantaines! 

 

Vanuit de MR 

Enthousiaste ouders gezocht  
Kinderen brengen tijdens hun schooltijd heel wat uren door op het schoolplein. Op dit moment is ons 

schoolplein vooral praktisch en 'grijs'. Dit is een gemiste kans, want een uitdagend en speels schoolplein met 

veel groen geeft veel plezier bij het buitenspelen en zal kinderen meer stimuleren en zal hun ontwikkeling doen 

groeien. Of een kind het liefst wil rennen en ravotten, of rustig insecten wil bestuderen: voor elk kind is er op 

een groen schoolplein ruimte om te doen wat hij of zij wil. Ieder kind kan zo zichzelf zijn en al spelenderwijs 

zijn of haar talent ontwikkelen. 

  

Daarom is de Jules Verne op zoek naar ouders om mee te denken hoe wij een 

uitdagend en groen schoolplein kunnen realiseren. Heeft u goede ideeën en/of lijkt 

het u leuk om hierbij te helpen? Meldt u zich dan bij de MR! Dit kan via 

mrjulesverne@ronduitonderwijs.nl, maar u kunt ons natuurlijk ook aanspreken op 

het schoolplein. 

  

Alvast bedankt voor uw hulp! Samen kunnen we er vast wat moois van maken!!" 

Wat vinden jullie ervan, kan het zo? Ik hoor jullie reacties en aanvullingen graag uiterlijk woensdag. Dan kan ik 

het donderdag verwerken en de tekst precies op tijd bij Ingrid aanleveren om mee te gaan in de nieuwsbrief 

van deze maand. 

Met vriendelijke groet, 

Claudia  

 

Schoolfotograaf  

Op woensdag 19 mei komt de schoolfotograaf op school. Er worden klassenfoto’s en 

individuele foto’s gemaakt. Vooralsnog worden er geen broertjes en zusjes foto’s gemaakt. 

Deze beslissing volgt later. 

Ouders met een Alkmaarpas kunnen de foto’s met de pas bij Ingrid betalen.  

 

 
 

Nieuws uit 1/2A 
De afgelopen maand begon met een heerlijke Paaslunch op school. Wat was dat lekker! 

Wij zijn ook met het thema kunst begonnen. Wat een leuk thema is dat! We deden een speurtocht door de 

school om te zien wat voor kunst er allemaal in de school hangt. In de klas hebben we de cirkels van Kandinsky 

gemaakt met stift en ecoline. Het zijn echt hele mooie kunstwerken geworden! Met kralen hebben wij het 

schilderij van Mondriaan nagemaakt. Ook hebben wij geleerd hoe wij een stilleven maken. Daarnaast hebben 

we geëxperimenteerd met kleuren mengen en geleerd hoe we een kleur kunnen maken. In de klas hebben we 

een museumhoek gemaakt. Hier kun je een kaartje kopen, schilderijen bekijken en maken en die ook weer 

verkopen. We hebben in de klas al echte kunstenaars! 

Deze maand sluiten wij af met de Koningsspelen en dan is het alweer vakantie! 

Hele fijne vakantie allemaal! 

 

Nieuws uit groep 1/2B 
Wat is deze maand weer voorbij gevlogen! Het was wel een maand van uitdagingen maar we hebben er met z’n 

allen het beste van gemaakt en het is allemaal weer gelukt! Dat is wel een compliment waard! 

We hebben het deze hele maand over kunst en het museum gehad. In de klas is er een atelier ingericht en een 

waar museum. Hier hangt zoals de kinderen besloten bestaande kunst en kunst van de kinderen zelf. Er moest 

in het museum ook een kroon, kopje en een fietsstuur komen. Want in een museum staan ook weleens hele 

gewone voorwerpen die toch heel speciaal zijn! 

Ook zijn we veel bezig met de leader in me. We hebben gekeken naar het verschil tussen een baas en een 

leider. Dit wisten de kinderen al goed te vertellen. Ook is er gekeken waar we in de klas leiders voor nodig 
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hebben. Er is een hele lijst bedacht. In de aankomende tijd gaan we kijken wie welke rol op zich gaat nemen.  

Na de meivakantie gaan we nog een week door met het thema kunst en museum. Daarna starten we met het 

thema circus. Ook hier hebben wij weer heel veel zin in.  

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie. Let op elkaar en blijf gezond! 

 
Nieuws uit groep 1/2C 
De afgelopen 4 weken stonden in het teken van kunst! De kinderen vonden het in het begin heel lastig om te 

zeggen wat nou kunst eigenlijk is. Nu 4 weken later hebben ze woorden als : een museum, een beeld, een 

sokkel, een schilderij, een lijst en de verschillende vormen die een lijst kan hebben, een stilleven, een portret, 

een landschap, mengen van kleuren, een atelier en wat je daar kan doen, antiek en modern geleerd. Ze 

raakten niet uitgespeeld in ons atelier.  

Waar ze op een echte schildersezel met waterverf mochten schilderen.  

We hebben weer een aantal nieuwe kinderen verwelkomd in onze groep; Oliver, Mihran hebben al kennis 

gemaakt en starten na de vakantie volledig. En meteen na de vakantie komen Delyshano en Khemlien er ook 

nog bij. Zij worden 4 jaar in de vakantie! We zitten dan 

alweer op 2 kinderen. Een gezellige boel.  

Deze laatste week hebben we hard gewerkt aan 

Moederdag; zie hier het eigengemaakte inpakpapier om 

de verrassing heen op de foto! Daarop een versje die we 

ook een beetje uit ons hoofd hebben geleerd. Wij wensen 

jullie dan ook een fijne Moederdag!!  

  

  

Nieuws uit groep 3 

Wat gaat de tijd toch snel. De koningsspelen zijn alweer voorbij en wat was het een feest! Nu even lekker 

vakantie houden. 

 

Wij zijn bij het rekenen met  dezelfde doelen bezig, dit zijn de volgende doelen: 

We leren de splitsingen t/m 10 om aan te vullen tot 10 zonder te tellen. 

We leren hoeveelheden t/m 100 opzetten en aflezen op een kralenketting. 

We leren 10-sommmen optellen en aftrekken zonder te tellen. 

We leren “moeilijke” sommen maken op het rekenrek in 1 of 2 stappen via de 5. 

We leren hoeveel uur later is. 

Wij zouden het fijn vinden als de kinderen thuis ook kunnen oefenen met het maken van sprongen van 2, 5 en 

10. 

Het oefenen voor een klein tafeldiploma (tafel van 1, 2, 3, 4, 5 en 10) kan ook geen kwaad. Dit is een mooie 

voorbereiding op groep 4. 

We zijn met taal begonnen met het thema Dieren. U hebt inmiddels de woordrijen ontvangen. 

We werken in dit thema aan de volgende doelen: 

We leren woorden lezen en schrijven met –eeuw,- ieuw en -uw. 

We leren woorden lezen en schrijven met twee lettergrepen waarin meerdere medeklinkers achter elkaar staan. 

We leren woorden met een voor- of een achtervoegsel. 

We leren verkleinwoorden vlot lezen. 

We leren woorden lezen waarvan de eerste klankgroep eindigt op  een korte klank. 

We lezen en begrijpen een korte tekst. 

Wij zijn ook nog hard aan het werk met onze groepsmissie (de gezelligste klas) die we met elkaar gemaakt 

hebben in het begin van het schooljaar. Dit doen wij met behulp van de verschillende gewoontes van de Leader 

in me. Bovendien zijn wij met elkaar Leiderschapsrollen aan het verdelen in de klas. Dit houdt in dat iemand 

een verantwoordelijkheid heeft voor een bepaalde rol/taak, zoals de plantenleider die zorgt  ervoor dat de 

planten goed verzorgd worden. 

 

Wij wensen iedereen een mooie en gezellige moederdag! 

 

 



 

 

Nieuws uit groep 4 

Samen hebben wij besproken wat wij deze maand gedaan hebben en dat was best veel. Een aantal weken 

geleden is juf Shaista gestart bij ons in de klas; hartstikke fijn. Zij heeft ons hierbij goed geholpen. Het leukste 

was toch wel de Paaslunch en daarna het vrij spelen. 

Na weken thuis te hebben gezeten vinden de kinderen het soms moeilijk 

om taakgericht en stil te werken en daarom oefenen wij veel met Taakspel. 

Hiervoor hebben wij per groepje een teamnaam bedacht en een mooie 

tekening gemaakt. Wij doen dit ongeveer drie keer in de week. 

Met rekenen zijn wij vooral bezig geweest met de digitale klok, 

keersommen en hebben wij ook rekenplein gedaan. Soms is dit wel erg 

moeilijk, maar daar leren wij ook van.  

Taal stond deze periode in teken van slapen. Wij hebben nieuwe woorden 

geleerd, zoals pitten, knikkebollen, bedstee en nog veel meer. Ook weten 

wij wat uitdrukkingen zijn die te maken hebben met slapen; slapend rijk worden, is wel erg interessant. Het 

verzinnen van smoesjes om niet naar bed te hoeven gaan, konden zij ook uitstekend.  

Met Nieuwsbegrip is ontzettend veel gelezen en zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: zeeschip met 

containers, Egypte, Ramadan, egels, vulkaan in IJsland en Mars. 

 

In de klas moeten natuurlijk vele dingen gebeuren en daarom zijn wij 

gestart met leiderschapsrollen. Elke leerling heeft meegeholpen met 

belangrijke rollen en de namen hiervan. Enkele voorbeelden zijn: 

Spongebob (schoonmaken van de tafels), leader in plein (controle tijdens 

het buitenspelen) en Harry en de heks (vloer schoonmaken).  

De kinderen hebben drama van juf Roos erg gemist en daarom vonden zij 

het erg leuk om drama in de klas te doen. Daarentegen werd de  Shuttle 

Run Test niet door iedereen leuk gevonden.  

 

Ik wens alle moeders alvast een fijne Moederdag. De kinderen hebben in ieder geval hun best gedaan op het 

cadeau en hebben deze ook zelf uitgekozen. Verder wensen wij iedereen een fijne vakantie. 

 

Groetjes, 

Groep 4 

 

Nieuws uit groep 5 

Het is vakantie! Wat een rare tijd zitten we toch in, we merken dat het nog erg wennen is in de klas. Er zijn 

toch vaak weer even wat kinderen afwezig doordat ze verkouden zijn of omdat er iemand in hun omgeving 

positief getest is en ze in quarantaine moeten. Het maakt het erg rommelig voor de kinderen, maar wat doen 

we allemaal goed ons best en houden we ons goed aan de maatregelen. Dus laten we hopen dat we de 

komende twee weken even goed kunnen gebruiken om uit te rusten en leuke dingen te doen en dat we daarna 

nog even vol voor de laatste periode in groep 5 kunnen gaan. We gaan ondertussen lekker verder met de 

lessen en leren nieuwe dingen. De laatste categorie in groep 5, tropisch woord, is aangeleerd en leren bij taal 

weer wat nieuwe woorden die bij het thema geld horen. Met de Leader in Me herhalen we alle gewoonten en 

proberen we ze steeds vaker toe te passen. De boom is van winterboom naar een lenteboom gegaan. Het 

paasontbijt was dit jaar aangepast naar een paaslunch en wat hebben we heerlijk gegeten. Het was een heuse 

verwennerij. 

We zijn inmiddels al begonnen in het derde deel van juf Braaksel, zo leuk vinden we deze boekenserie. We 

kunnen niet wachten tot we weten hoe dit verhaal gaat aflopen!  

Ook zijn we al eventjes begonnen met Grej of the day, de kinderen krijgen een raadsel en daar moeten ze over 

na gaan denken en als ze het leuk vinden kunnen ze ook informatie opzoeken en aan ons laten weten wat ze 

gevonden hebben. Het zijn microlessen waarvan de inhoud, interesse bij kinderen moet wekken. Ook hopen we 

dat de lessen zorgen voor inspiratie. In onze groep vinden ze de raadsels heel leuk en ze doen echt hun best 

om erachter te komen wat het antwoord zou kunnen zijn. Na de vakantie zullen we de Grej of the day ook met 

jullie gaan delen zodat jullie samen op onderzoek kunnen uit gaan.  



 

De afgelopen twee weken zijn de kinderen ook druk in de weer geweest met het moederdagcadeau……nog 

even wachten en dan zien jullie het resultaat. 

Als afsluiter voor de vakantie, hebben we meegedaan met de 

koningsspelen. Het was een gezellige oranje-gekleurde dag. We zijn 

gestart met het lied van kinderen voor kinderen en daarna hebben we 

een clinic atletiek en volleybal gevolgd. Tussendoor nog spelletjes 

gedaan, gekleurd, medailles geknutseld. Kortom we hebben genoten! 

Voor nu een fijne vakantie en tot over 2 weken. 

 

  

 

Nieuws uit groep 6 

De afgelopen 4 weken heeft groep 6 gewerkt aan een kunst- en taalproject. Het thema was emoties. Elke 

donderdag- en vrijdagmiddag zijn er lessen geweest van de vakken beeldende vorming, drama en/of muziek. 

Naast het creëren van kunstwerken, is er ook gekeken naar welke emoties er allemaal zijn en zijn er nieuwe 

woorden geleerd. Met alle kunstwerken die gemaakt zijn in deze afgelopen periode, heeft groep 6 op woensdag 

21 april een kunstexpositie gemaakt in de speelzaal. Op donderdag 22 april hebben alle andere groepen op 

school een rondleiding gehad van drie groep 6 leerlingen, waardoor zij ook konden ontdekken wat groep 6 de 

afgelopen periode heeft gedaan. De kinderen van groep 6 hebben de rondleidingen keurig georganiseerd en 

zelfs voor kleuters een entree gemaakt met echte entree kaartjes. Het was een groot succes!  

 

 

   

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7 

Bijna vakantie. 

Het is bijna vakantie in Noord-Holland. We sluiten de week af met Koningsdag. Dan gaan we een kraak de code 

spel doen. Dan krijgen we allemaal opdrachten en steeds krijg je een beetje van de code. Uiteindelijk heb je de 

hele code. De eerste die dat heeft wint. Er is ook een timer die afspeelt tijdens de opdrachten. Als de timer over 

is dan stoppen we. Je hoopt dus dat je het binnen die tijd het af hebt. We gaan ook nog ergens naar toe. Maar 

dat wil meester geheim houden. 

 

Werkstuk 

We moeten het tweede werkstuk om zesentwintig mei inleveren. We hebben ook hulp gehad. We moesten een 

word web maken, hoofdstukken verzinnen en vragen voor de hoofdstukken maken. Iedereen heeft drie bladen 

mee gekregen. Eentje met de eisen voor het werkstuk. En de andere twee als een boekje van hoe je een 

werkstuk maakt. Dit werkstuk is de laatste van groep 7. In groep 8 krijgen we er 3. 

 

Leiderschap rollen 

We hebben de leiderschap rollen in de klas. Iedereen heeft een paar rollen. Bijvoorbeeld leider van de rij. Die 

zorgt er voor dat iedereen stil naar boven gaat. Maar sommige rollen doen niks maar zijn gewoon de leider. 

Zoals de leider van de boom. Die versiert de boom. De rollen hebben meerdere kinderen dus wordt het steeds 

afgewisseld. 

 

 

 

 



 

Dertien in de oorlog en denkboekje 4 en 5 mei 

We kijken met juf nu een serie. Dertien in de oorlog. Het gaat over de tweede wereld oorlog en heeft dertien 

afleveringen. De afleveringen duren rond de 20 minuten. We lezen ook met wereld oriëntatie een denk boekje 

over de tweede wereld oorlog. 

 

Nieuwe indeling van de klas 

Vlak voor de meivakantie hebben we een nieuwe indeling van de klas gekregen. We zitten allemaal op een 

andere plek, in de Deense opstelling. Het lijkt wel of we opeens veel meer ruimte hebben in de klas. Het is wel 

even wennen, maar we zijn wel erg blij met onze nieuwe plek. 

Door Beaurice en Collin. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 8 

Deze maand geen bijdrage van groep 8 vanwege de IEP toets en alle voorbereidingen voor de musical. 

Volgende maand krijgen we weer een inkijkje in de groep. 

 
 

Heb jij de Kindermonitor al ingevuld? 

 

GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn van 0 t/m 11 jarige kinderen uit de regio 

Noord-Holland Noord. Help jij mee? Ga naar www.kindermonitorHN.nl en vul de vragenlijst anoniem in. 1 op de 

15 deelnemers wint een bol.com bon t.w.v. €10 en onder 

alle deelnemers worden 4 weekendjes weg naar keuze 

verloot t.w.v. €250.  

Deze vragenlijst brengt de gezondheid en het welzijn van 

de jongste inwoners in beeld. Zeker in deze corona crisis 

is inzicht in de gezondheid erg belangrijk! De resultaten 

worden door GGD HN en gemeenten gebruikt als input 

voor het gezondheidsbeleid. Ga voor meer informatie 

over het onderzoek naar www.ggdhn.nl/kindermonitor 

http://www.ggdhn.nl/kindermonitor


 

Jarigen in mei              

01 Moneeb  gr 3 

02 Mihran  gr 1/2C 

02 Esmee  gr 5 

06 Emily  gr 1/2A 

06 Tobias  gr 1/2A 

07 Nick  gr 1/2C 

07 Janiek  gr 8 

09 Khemlien gr 1/2C 

10 Edgar  gr 6 

16 Meri  gr 1/2B 

16 Noah  gr 3 

17 Emre   gr 6 

19 Delyshano gr 1/2C 

20 Linna  gr 5 

23 Sem  gr 7 

25 Nusaiba  gr 1/2B 

27 Kiara  gr 1/2A 

28 Ties  gr 4 

29 Luca  gr 4 

29 Brett  gr 5 

29 Tess  gr 6 

 

Tips (controleer altijd of activiteiten doorgaan) 

Stedelijk museum Alkmaar 

Vanaf 20 april doet het museum online mee aan de landelijke Museumweek met de topstukken uit de 

tentoonstelling over 75 jaar vrijheid. Deze tentoonstelling is van 25 april tot en met Bevrijdingsdag 5 mei in een 

dagelijkse serie te volgen via Instagram, Twitter en Facebook. 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/265777/stedelijk-museum-alkmaar-lanceert-thuismuseum 

 

Meivakantie activiteiten  Alkmaarsport  

 Zaterdag 1 mei: 

SV Koedijk – Sport & Speldag – Veel sporten en spelletjes voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Van 10.00-12.00 en 

13.00-15.00 uur, gratis deelname. www.alkmaarsport.nl/sportenspel 

 Maandag 3 t/m vrijdag 7 mei 

Outdoorpark Alkmaar – Vakantie activiteiten – Leuke activiteiten voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar. Van 9.30-

11.30 uur, € 12,50 p.p. www.outdoorparkalkmaar.nl/vakantie 

 Dinsdag 4 mei 

Sportcomplex Oosterhout – Sportspektakel - Heel veel sportclinics en spelletjes voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

Van 12.30-17.00 uur, € 4,50 p.p. www.alkmaarsport.nl/sportspektakel 

 Zondag 9 mei 

Flamingo’s 64 – Voetbalfeest Overdie – Voetbalspelletjes en leuke activiteiten voor kinderen van 6 t/m 13 jaar. 

Van 14.00-16.00 uur, gratis deelname. www.alkmaarsport.nl/voetbalfeestoverdie. 

 14, 15, 16 mei 

Outdoor Lente Loop. Een 3-daagse buitensportactiviteit voor outdoorliefhebbers. Volg gedurende 50 minuten 

een route over het park met obstakels en luchtkussens. Leeftijd 8 t/m 26 jaar. Tijden divers, € 2,50 p.p. 

www.outdoorparkalkmaar.nl/outdoorlenteloop 

 Zaterdag 22 mei  

Sportcomplex Vaart – RAADHUIS PyjamaRun – Leuke hardloopactiviteit voor kinderen met als beloning een 

medaille. Van 7.00-9.00 uur, € 1,- p.p. www.raadhuispinksterun.nl  

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/265777/stedelijk-museum-alkmaar-lanceert-thuismuseum
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alkmaarsport.nl%2Fsportenspel&data=04%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7C6e363c210e074c69730108d9048eee97%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637545835002919143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yhY2IR6J3P5BjG99l%2BZIOZ90C70WeEpzkxInNpYleug%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.outdoorparkalkmaar.nl%2Fvakantie&data=04%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7C6e363c210e074c69730108d9048eee97%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637545835002929141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MdogafXu7SBz8JnCVvRy7HQqkX%2FFF4fzlg8wJeOrxYg%3D&reserved=0
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