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Maandinfo april 2022 

 

Heeft u 12 april al in de agenda gezet? De Leader in Me ouderavond houden we die avond vanaf 

18.30 uur. Alle kinderen vanaf groep1 en de ouders zijn hiervoor uitgenodigd! 

 

Als ’s morgens om 7 uur de telefoon gaat, moet ik altijd even slikken. Wie is er ziek en is er wel een invaller? 

Helaas gebeurde dit ook deze week en dan moet ik ouders melden dat er geen invaller is en dit vind ik zo 

vervelend, maar het is wel realiteit, helaas. 

 

Ik wil u hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst. De uitslag wordt met het team en de MR 

gedeeld en er wordt een plan van aanpak gemaakt als er verbeterpunten zijn.  

 

De maand april is een korte schoolmaand. Pasen valt laat dit jaar, namelijk op 18 april en zijn de kinderen vrij. 

De meivakantie begint op maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei. Tot die tijd zijn er nog wel 2 leuke activiteiten 

die we weer kunnen organiseren zoals een paasontbijt en de koningspelen.  

 

Het paasontbijt is op vrijdag 15 april. In het kader van samen is beter, gaan de 

kinderen voor elkaar een ontbijtje verzorgen. Elk kind krijgt een ontbijtasje mee 

naar huis met een wensenlijstje van het kind dat op het lijstje staat. Op 15 april 

nemen de kinderen het ontbijtasje weer gevuld mee n aar school om dan 

samen gezellig te ontbijten. 

 

De Koningspelen worden georganiseerd door Alkmaar Sport en hierover krijgt u 

later nog informatie. 

 

Op 7 en 8 april ben ik (Ingrid) afwezig in verband met een tweedaagse training. Gonneke is op kantoor en 

bereikbaar die dagen. 

 

Er zijn weer veel gevonden voorwerpen in de mand bij het directiekantoor. Als u dingen mist, wilt u dan even 

komen kijken? Na Pasen ruimen we het weer op voor Bag2School. 

 

We merken dat kinderen weer meer pakjes drinken mee naar school nemen. Op school drinken we water, 

gezond en goedkoop voor de portemonnee!  

 

 

De Grote Rekendag 2022 

Woensdag 30 maart doet de Jules Verne net als zo’n 1500 andere basisscholen mee aan de Grote Rekendag. 

De hele dag gaan groep 1 t/m groep 8 onderzoekend rekenen. Zelf ontdekken 

levert immers inzichten op waar je de rest van je leven profijt van kunt hebben. 

Bijna zonder het te merken gaan we de hele dag rekenen! 

Het thema van de Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Bij bouwen komt heel wat 

rekenen kijken.  

Op deze Grote Rekendag zal er aandacht besteed worden aan:  

• referentiematen die horen bij (het inschatten van) ruimte (lengte, oppervlakte, inhoud);• de namen van 

veelvoorkomende tweedimensionale figuren (zoals cirkel, vierkant), maar ook de verbinding met 

driedimensionale objecten (zoals bol, kubus); 

• Het herkennen (en benoemen) van vormen in de werkelijkheid (in huizen, bijzondere bouwsels, enz.); 

• het 'schakelen' tussen 2D (plat) en 3D (ruimtelijke figuren). 

 

De dag gaan we schoolbreed openen op het plein. Ieder kind neemt een grote doos mee om tijdens de 

opening mee te bouwen. Komt u kijken? 

  

http://www.obsjulesverne.nl/


 

Om 13.45 uur bent u ook welkom in de school. Uw kind mag laten zien wat hij tijdens de Grote Rekendag 

gedaan heeft.  

 

Kangoeroewedstrijd 

Wist u dat……  

 De Kangeroewedstrijd 2022 op 17 maart 2022 gehouden werd! 

 Dit is een wereldwijde wiskunde wedstrijd! 

 20 leerlingen van onze school hier aan meegedaan hebben, 14 jongens en 6 meiden. Er 

is echt heel hard gewerkt! 

 We hadden ook zelfs een deelnemer uit groep 3, dit was heel motiverend. 

 De uitslag verwachten we half mei! 

 Wilt u meer weten of u zelf testen kijk op www.w4kangeroewedstrijd.nl 

 

 

Het uiteindelijke resultaat van de flessenactie 

Zoals jullie allemaal wel weten hebben we flessen in gezameld voor Oekraïne. Het geld dat we hebben 

ingezameld gaat naar Giro555. Ook de ouderraad heeft een bedrag gedoneerd. Daardoor 

komen we op een totaal van € 247,86 . We bedanken de kinderen & ouders die hun 

statiegeldflessen hebben ingeleverd en de ouderraad, zonder jullie zouden we nooit op 

zo’n prachtig bedrag zijn gekomen.  

Groeten de leerlingenraad & juf Cindy.  

 

 

 

Nieuws uit groep 1/2A 

In groep 1/2A zijn wij de afgelopen maand gestart met het thema ‘dierentuin’. In de klas hebben we 

verschillende hoeken gemaakt in dit thema. De kinderen kunnen een dierentuin en dierenhokken bouwen met 

duplo, kapla en in de bouwhoek. Er kunnen dieren geschilderd worden. We hebben zelfs een terrarium in de 

klas gemaakt waar de kinderen mee kunnen spelen. Het ziet er echt mooi en leuk uit! 

 

We zijn ook druk bezig geweest met het knutselen van dieren: van papier maché hebben we een olifant 

gemaakt, van wc rolletjes hebben we een leeuw of ook olifant gemaakt. Ook slangen, panda’s en papegaaien 

zijn we aan het maken! En wat zijn ze allemaal mooi geworden! 

 

We hebben ook al veel geleerd dit thema, namelijk dieren tellen en 1 of 2 erbij en 1 of 2 eraf. In het Engels en 

in het Nederlands. We hebben ook geleerd hoe je dieren kan sorteren op waar ze leven, maar ook op wat ze 

eten. We hebben boeken gelezen over de dierentuin en nieuwe woorden geleerd. Natuurlijk ook weer veel 

nieuwe letters geleerd.  

 

Kortom: een heel leuk thema waarbij we al veel activiteiten hebben gedaan en wat de kinderen heel leuk 

vinden! 

 

Nieuws uit groep 1/2B 

In de klas zijn we druk bezig met de dierentuin. Zo hebben de kinderen al veel ontdekt. Ze leren welke dier op 

het zand/gras of in het water leeft. Maar ook wat ze eten; vleeseters, planteneters of alles eters. We kwamen 

erachter dat er eigenlijk bijna geen dieren zijn die alleseters zijn, alleen wij mensen. Zo hebben we ook onze 

tanden besproken. Onze hoektanden zijn scherp net als een haai en daar kunnen we goed vlees mee eten. 

De kinderen willen nog wel graag leren welk poep er nou bij welk dier hoort.  

Er is een leuk prentenboek van “De poepfabriek”. Mocht u eens naar de bibliotheek gaan, zijn deze boeken en 

andere boeken in ons thema leuk om mee te nemen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons volgende thema zal “machines” zijn. Heeft u nog oude kapotte radio’s, tablets of laptops, telefoons e.d. 

mogen wij die dan voor onze sloophoek? Dat zou voor de kinderen te gek zijn! 

 

Nieuws uit groep 3A 

Wat een geluk hebben we met de afgelopen weken! Zo heerlijk die zon en blauwe lucht! De kinderen kregen 

van dit lekkere weer een heleboel energie en we vliegen dan ook door de lesstof! Wat doet iedereen goed z’n 

best! We zijn bij taal net begonnen met thema 9 Kunst en met rekenen zijn we al aan het werk in blok 7. We 

hebben voor taal al vier afspraken geleerd waardoor we steeds beter woorden kunnen schrijven die je anders 

schrijft dan je ze hoort. Bij rekenen zijn we druk bezig met de kralenketting tot 100 en het snel weten van de 

vriendjes van 10. Ook zijn we met schrijven in ons tweede boekje begonnen. Dit wordt ook steeds makkelijker. 

 

Naast al deze nieuwe dingen hebben we de afgelopen tijd ook veel andere leuke dingen gedaan.   

We zijn de wijk in geweest om de wijk schoon te maken. Met zakken en grijpers zijn de kinderen aan het werk 

gegaan. Iedere klas had een eigen stukje dat schoon gemaakt werd. Wat is er goed geholpen! 

 

Op vrijdag hebben we de aankomende vijf weken tekenles van juf Annet. Zij is in het najaar ook al een paar 

keer op dinsdag geweest. Toen hebben we herfstbomen gemaakt. Nu is de lente aan de beurt.  

 

Ook zijn we naar Fabrique Unique gegaan. Hier werd de voorstelling ‘De Neus’ voor ons opgetreden. Het ging 

over een zangeres die haar neus kwijt was. Heel spannend maar gelukkig ook heel grappig.  Het was zo fijn dat 

we na al die tijd weer konden genieten van een mooie voorstelling in een theater! Zo mooi om alle blije 

gezichten te zien tijdens de voorstelling. Iedereen zat helemaal in het verhaal.  

 

We hebben sinds deze week een nieuw jongetje in de klas. Hij heet Ahwet. Welkom in groep 3a!  

 

Nieuws uit groep 3B 

Wat hebben wij het de afgelopen periode druk gehad. Tijdens de muzieklessen hebben wij liedjes geleerd. 

Bij de Engelse lessen hebben wij woorden geleerd over school, o.a.: schooltas, vloer, tafel, leraar en velletje 

papier. Nu hebben we het over de lente (Spring). 

Wij hebben ook bolletjes geplant en daar komen nu narcissen en blauwe druifjes uit. Verschillende kinderen 

hebben ons via Social Schools foto’s gestuurd van allerlei voorjaarsbloemen. Heel gezellig en heel mooi. 

 

Iedereen heeft met waterverf voorjaarsbloemen geschilderd, wat ziet het er vrolijk uit in de klas met deze 

tekeningen. Zo hebben wij ook narcissen getekend met krijt, ook dit hangt gezellig in de klas. 



 

 

Afgelopen vrijdag hebben wij met hulp van ouders een half uurtje buiten het zwerfvuil opgeruimd. We hadden 

prachtig weer hiervoor en wat waren de kinderen fanatiek. 

 

Na schooltijd hebben heel veel kinderen gebruik gemaakt van de film-middag. Dit was reuze gezellig en ook 

daar hebben de kinderen van genoten! 

 

In de klas hangen inmiddels de eerste Paaseieren, die geknutseld zijn door de kinderen, alweer op het  raam. 

 

Nieuws uit groep 4 

Hallo allemaal, 

 

De maand maart zit er al weer op en wat hebben wij een hoop dingen gedaan. 

 

Woensdag zijn wij naar het theater Unieke Zaken geweest. De voorstelling 

ging over de verloren neus van mevrouw Koosje; gelukkig heeft zij hem 

weer terug. Alle kinderen uit groep 4 en ik vonden het ontzettend leuk en 

grappig. Daarna hebben wij zelf toneel gespeeld in de klas en het 

onderwerp was spreekwoorden. De kinderen konden dit goed uitbeelden 

en dit werd dan ook geraden door de rest van de klas.  

 

 

Deze week was het ook week van het leesplezier. Samen met de schrijver Paul van Loon en Dolfje Weerwolfje 

hebben wij gelezen en hebben wij leuke leestips gekregen. Elke dag kregen wij een klein cadeautje en hier ging 

de les over. Een flesje, scheetkussen en medaille zijn enkele voorbeelden. 

 

Vorige week vrijdag hebben wij het milieu een handje geholpen met het 

schoonmaken van de buurt. Wat waren wij en de bewoners blij met al het 

gevonden afval, maar toch ook wel gek dat mensen zo veel laten rondslingeren. 

Van te voren hebben wij ook een filmpje gekeken over plasticsoep.  

De dag hebben wij afgesloten met een winterbios en wat waren er veel kinderen; 

erg leuk. In onze groep werd Luca gekeken. 

 

Wat wij ook heel leuk vonden, was dat de ouders mochten meedoen tijdens de 

inloop. Er waren negen ouders en die hebben een wedstrijdje gelezen. Wij hebben gemerkt dat papa of mama 

toch echt sneller is, dus dat wordt oefenen. Ook het tekenen van de tekenjuf ging weer goed. De narcissen 

hebben wij goed nagetekend; kijk maar in en buiten ons lokaal. 

 

Met Nieuwsbegrip hebben wij weer interessante teksten gelezen. Wij hebben het gehad over de Grote 

Schelpenteldag, het gezonken schip van een poolreiziger, de oorlog in Oekraïne en de wolf in Nederland. Waar 

het volgende week over gaat, weten wij nog niet. 

         

Groetjes, 

Groep 4 

 

Nieuws uit groep 5 

Na drie weken thuis, zijn we weer met frisse moed gestart. De maandag na de vakantie hebben we met de hele 

klas geproost op het nieuwe jaar en een lekker cakeje gegeten. 

Een jaar met nieuwe kansen en hopelijk met steeds minder Corona. 

De Corona heeft de afgelopen weken ook onze klas in de greep gehouden. Er zaten regelmatig kinderen thuis. 

Die moesten thuis werken en konden online in de klas meekijken. Voor de juffen was het soms multitasken.  In 

het begin moest de klas nog wennen aan een extra groot scherm in de klas, maar nu hoort het scherm er 

helemaal bij.  

 



 

Annette, onze tekencoach van Artiance, heeft bij ons haar laatste les gegeven. Tijdens haar lessen hebben de 

kinderen leren werken met verschillende tekenmaterialen en tekentechnieken. Kinderen ontdekten talenten 

waarvan ze niet wisten dat ze die talenten hebben. Dit was heel mooi om te zien. 

 

Nina, de stagiaire, heeft deze week afscheid genomen. Zij gaat haar stage verder 

voortzetten op een andere school. Als afscheidscadeautje hebben we met de hele klas een 

afscheidsboekje gemaakt. 

 

Aan The Leader in Me, besteden we dagelijks aandacht. Bij ons in de klas staan gewoonte 

4 (Denk win, win) en gewoonte 6 (creëer synergie) op dit moment centraal. Ook zijn we begonnen met het 

maken van praatstokjes. In de buurt zijn we samen op zoek gegaan naar mooie stokjes en die gaan we de 

komende tijd mooi versieren met touw, kraaltjes en veren. 

Kortom, wij vervelen ons niet!  

 

Nieuws uit groep 6 

Hoi lieve lezers,  

Wij hebben deze maand een aantal wist je datjes gemaakt van groep 6:  

Wist je dat:  

 het 18 maart de landelijke opschoondag was?  

 dat we in groepjes een hele straat hebben schoongemaakt?  

 we dat heel leuk vonden?  

 dat we hele gekke en rare dingen hebben gevonden?  

 dat het maar goed was dat wij het opgeruimd hebben?  

 dat er elke vier weken een groepje van vijf kinderen naar de bibliotheek gaan met juf Ellen?  

 dat het eerste groepje het heel erg leuk vond en iedereen een eigen boek mee had genomen?  

 dat er meerdere kinderen vrijwillig hun tweede spreekbeurt gehouden hebben?  

 dat we de afgelopen weken elke vrijdag een tekenjuf hebben gehad?  

 we vazen, portretten, bossen en bloemen getekend hebben?  

 dat we met het thema ondergronds een samenwerkingsopdracht gedaan hebben?  

 dat we in groepjes samen iets moesten maken en tekenen wat met ondergronds te maken had? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dat er vier kinderen meedoen uit groep 6 met schoolvoetbal]? 

 dat ze heel veel zin hebben in het toernooi?  

 

Nieuws uit groep 7 

1. Oekraïne  

2. Statafel  

3. Clean up 

4. Lentebioscoop 

5. Escaperoom 

 

Oekraïne  

Wij als groep 7 hebben hard gewerkt en statiegeld flessen ingezameld voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De 

leerlingenraad gaat hier meer over vertellen. 

 



 

Statafel 

Wij in groep 7 hebben een gloednieuwe statafel, omdat wij ons lichaam goed aan het werk zetten. Wij wilden 

niet de hele dag zitten, want dat is ook niet gezond voor je lichaam. Dus hebben we een statafel gekregen. 

Hierdoor blijven wij als groep 7 goed gezond en in beweging.  

 

Clean up 

We hebben ook hard gewerkt aan het schoonmaken van de Sluiswaard. De andere groepen zoals groep 5, 

groep 6 en groep 8 hebben ook hier hard aan gewerkt in de andere straten. Van de gemeente kreeg onze 

school grijpers en vuilniszakken, dus we hebben daarmee straten schoongemaakt. 

 

Lentebioscoop 

We hebben de laatste tijd heel hard gewerkt, dus hebben we een lentebioscoop georganiseerd. Alleen maar 

leren maakt je ook niet blij. Daarom hebben we leuke tijd gehad met een film kijken in de lentebioscoop. Als je 

was gekomen dan kon je een euro geven voor popcorn en wat drinken. 

 

Escaperoom 

We hebben rond het jaar in de klas escaperooms gedaan. En kortgeleden hebben we een escaperoom gedaan 

met thema verkeer voor de theorie verkeer examen. Bij escaperooms hebben we een uur de tijd om te 

‘’ontsnappen. We doen soms een escaperoom voor de plezier, maar we doen soms ook escaperooms waar we 

van kunnen leren. We hebben ons zo goed kunnen voorbereiden op het theoretisch verkeersexamen van 

dinsdag 29 maart. 

 

Groetjes, 

Jered en Shahid 

 

Nieuws uit groep 8 

Door: Luc en Julian 

 

Februari 

Adviesgesprekken 

De meeste kinderen waren blij, sommige waren teleurgesteld. De adviesgesprekken waren een week in 

februari. Sommige gesprekken werden via Teams gehouden (door corona). De meeste gesprekken waren 

gewoon op school. 

Open dagen/Inschrijven 

Deze maand hebben we de open dagen en leerlingenmiddagen bekeken op verschillende scholen om te kijken 

of we hier later op school willen. Er kwamen verschillende resultaten tevoorschijn. 

Webquest 

In februari zijn we begonnen met een nieuw soort werkstuk. Het heet een Webquest en het houdt in dat je 

informatie gaat zoeken over een beroep die je later wil uitoefenen. Op 29 maart moeten we allemaal onze 

Webquest presenteren. We hebben een kijkdoos gemaakt over het beroep die we hebben uitgekozen om later 

te willen worden.   

Valentijnsdag 

Op Valentijnsdag hebben we met klei, strijkkralen en ijzerdraad een vorm gemaakt die je zelf mocht beslissen. 

Eerst maakte je van het ijzerdraad een vorm en deed je er strijkkralen om. Wanneer dat klaar was, dan zette je 

het ijzerdraad in de klei en liet je het opdrogen. De klei kon je het ook nog verven voor de mooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maart 

Tekenen 

In maart zijn we begonnen met tekenles van juf Annet. We hebben bossen getekend, bomen en flessen. Het 

blok is nu geëindigd maar we gaan volgende maand weer 

verder. 

Straten opruimen 

We gingen deze maand met elke klas de staten in de buurt 

van de school opruimen. We hebben bij alle straten bijna alles 

opgeruimd. Het duurde ongeveer 30 minuten per keer. Op het 

einde hadden we nog een groepsfoto gemaakt.   

 

 

Tip voor traktaties 

 

Vrolijke poffertjes 

            

Wat heb je nodig: 

  Poffertjes 

  Aardbeien of ander fruit 

  Houten prikkers met of zonder versiering 

 

Hoe maak je het: 

  Snijd de aardbeien in plakjes 

  Doe om en om een plakje aardbei en een poffertje op de prikker, begin 

met een aardbei, zodat er een kleurrijke bovenkant ontstaat 

 Serveer op een mooie schaal 

 

 

Jarigen in april          

 

01 Chris  gr 1/2B8 

06 Marith  gr 7 

09 Joes  gr 1/2A 

09 Elena  gr 6 

10 Ceder            gr 1/2A 

10 Eyvin  gr 1/2A 

12 Xavier  gr 1/2A 

13 Selinay  gr 8 

14 Mila  gr 3A 

17 Jessy  gr 1/2A 

17 Nouhayla gr 5 

18 Jasmijn  gr 4 

21 Oliver  gr 1/2B 

22 James  gr 4 

26 Beaurice gr 8 

29 Antonio  gr 1/2B 

30 Norah  gr 3B 

30 Juliet  gr 7 

 

 

 



 

Uitgaanstip maand april! 

Het Vrij Zijn theater presenteert voor de 19e keer een magische familievoorstelling: “De Gelaarsde Kat en de 

betoverde Alkmaarders”. In de kerstvakantie mocht het niet doorgaan door Corona en 

dus zijn we reuze blij dat we het hebben kunnen verschuiven naar april.   

Juf Anne en  Abigail uit groep 8 doen hierin mee (mocht je snel beslissen, kan je via juf 

Anne gr1/2B met korting voor € 12,50 pp en kinderen € 11,50 kaartjes bestellen). Via de 

website zijn ze € 16,50 pp.  

Van 8 april t/m 24 april 2022 nemen de jonge en volwassen acteurs, dansers en zangers 

het publiek mee in het bijzondere verhaal waarin Alkmaar ook een rol speelt. 

 

Leuk voor kinderen vanaf 5 à 6 jaar, voor alle ouders en opa’s en oma’s. Voor meer informatie 

www.vrijzijntheater.nl 

Deze folder staat bij beide ingangen bij het prikbord, waar ook de poster hangt. Neem hem gerust mee! 

 

Wandeling van de maand 

 

Mini Alkmaar 

Heb je de kleinste inwoners van Alkmaar al gespot? Sinds kort staat de historische binnenstad vol met 

miniatuurwereldjes. In een verrassende anders-dan-anders route ontdek je de avonturen van miniatuurmensjes 

in hun eigen micro-wereldjes. 

Overal in de binnenstad staan deze héél kleine mensjes op leuke 

buitenplekken. Er zijn miniatuur poppetjes die relaxen, die bergen 

beklimmen, die een krantje lezen, op een bankje zitten en nog véél 

meer. Via de website kun je de route vinden en ook de plekken waar 

de mini-figuurtjes staan. 

Mini Alkmaar is een unieke vorm van street-art gegoten in een heerlijke 

stadswandeling. Gluur mee in nisjes, achter regenpijpen en op 

muurtjes en laat je meevoeren met de bijzondere verhalen van deze 

mini-Alkmaarders! 

Mini Alkmaar, waar een kleine stad groot in kan zijn… 

De route  en meer informatie is te vinden op https://minialkmaar.nl/ 

 

 

http://www.vrijzijntheater.nl/
https://minialkmaar.nl/

