
 
 

 
 

 

Maandinfo september 2020 

SportX 
 

De SportX lessen onder leiding van juf Rosa zijn weer gestart. Zij communiceert via Social Schools met u . Wel is het 

belangrijk dat u zelf een bericht stuurt naar de BSO als uw kind meedoet, anders weten zij niet dat ze later opgehaald 

moeten worden. 

Rosa geeft ook de gymlessen op school. Na de gymles gaan we nog niet douchen, maar wassen is wel gewenst, dus 

wilt u een handdoek en washand meegeven? 

 

Trakteren 
 

Nu we nog beperkte mogelijkheden hebben op school met trakteren ( traktaties verpakt en geen klassen rond, 

behalve bij Juf Ingrid langs ) willen we u vragen om voorlopig geen traktaties meer mee te geven voor de 

leerkrachten. Het is heel lief bedoeld, maar de cakejes en  de chocolade plakt ( niet bij iedereen, hoor) aan de heupen 

en is in het kader van gezonde school niet echt passend. 

 

Alkmaars Ontzet op 8 oktober 
 

Alle jaren doen we met de groepen 3 en 4 mee met de lampionoptocht in de stad rond 8 oktober in het kader van 

Alkmaars Ontzet. Dit gaat dit jaar niet door, door de 

Corona maatregelen. Er is wel een leuk pakket 

beschikbaar voor alle groepen waarin we met elkaar 

kunnen lunchen op 5 oktober, dus dit betekent dat de 

kinderen die dag geen lunch van thuis nodig hebben. 

 

Stadskidsalkmaar.nl 
 

2 keer per jaar is er een naschools aanbod beschikbaar. De activiteiten staan klaar op: www.stadskidsalkmaar.nl. Er 

zijn activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderen mogen ook voor activiteiten aanmelden op de andere 

scholen in de wijk. Kijkt u gerust even en als u vragen heeft, komt u dan even langs. Let wel. Vol is vol! 

 

Subsidie 
 

Het Ministerie van Onderwijs stelt geld beschikbaar om extra ondersteuning te bieden voor kinderen na schooltijd. Het 

gaat dan om kinderen die nog moeite hebben met lezen, begrijpend lezen en woordenschat. We starten per 1 

oktober. Er kunnen 6 kinderen uit de groepen 3 en 4 en 6 kinderen uit de bovenbouw. Juf Isa zal dit begeleiden op 

dinsdag en donderdag van 14.00 uur – 15.00 uur.  We zullen ouders benaderen waarvan we denken dat het goed is 

voor hun kind om deel te nemen. Het is wel belangrijk dat het kind gemotiveerd is om hieraan deel te nemen, 

aangezien er ook thuis opdrachten zijn. 

 

Kinderboekenweek 

 

We gaan in het kader van de kinderboeken week met als Thema: Vroeger, aan de slag met schimmenspel. Elke klas 

gaat zijn eigen verhaal maken en de kinderen leren hoe je een schimmenspel maakt en speelt. Het is nieuw voor de 

kinderen en we hebben er veel zin in! 

Normaal gesproken nodigen we ouders uit om te komen kijken, maar ook dat is helaas niet 

mogelijk. Daarom zijn we op zoek naar ouders die kunnen filmen, zodat we het met de kinderen 

kunnen bekijken en de link naar ouders kunnen sturen. WIE KAN ONS DAARBIJ HELPEN? Graag 

even mailen naar: directiejulesverne@ronduitonderwijs.nl. 

 

Nieuwsbrief 
 

  Drechterwaard 9  

1824 EX Alkmaar  

Tel: 072-5628900   
www.obsjulesverne.nl 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
mailto:directiejulesverne@ronduitonderwijs.nl
http://www.obsjulesverne.nl/


 
Fiets op het plein 
 

Er staat al een tijdje een zwarte jongens/herenfiets op slot bij de fietsen op het plein. Bent u een 

fiets kwijt. Kijkt u daar dan eens. 

 

Het meeste nieuws uit de groepen is al eerder naar ouders verstuurd, maar toch nog 

een paar berichten uit drie groepen. 

 

Nieuws uit groep 1/2B 
 

Wat vliegt de tijd zeg! Zijn de eerste twee weken zomaar weer voorbij en is het alweer september! 

 

De eerste twee weken stonden in het teken van wennen aan elkaar. Een andere groepssamenstelling met nieuwe 

kinderen en andere juffen voor de kinderen die bij juf Tessa zaten.  Veel veranderingen, maar wat zijn we blij met 

onze nieuwe groep!  

Wat hebben we al veel mooie vakantieverhalen gehoord. Leren we steeds meer over elkaar en komen nog iedere dag 

iets nieuws te weten.  

We hebben met z’n allen groepsafspraken gemaakt, elkaar opstekers gegeven. Opstekers zijn dingen waar je blij van 

wordt. Wat werden er lieve en mooie dingen over elkaar verteld. Naast de regeldingen hebben we natuurlijk ook 

ontdekt wat er allemaal in de klas te doen is en waar en met hoeveel je daar mag spelen en werken. In opruimen is 

deze groep echt een kei! Dus papa’s en mama’s hier kunnen ze het! ;) 

We hebben ook al de verjaardag van Twan gevierd en er komen nog heel wat feestjes aan de aankomende maand. 

Ook zijn er nieuwe kinderen in de klas gekomen. Welkom Esra, Aisha en Thorben! In de aankomende maand komt 

Sam er ook gezellig nog bij. 

 

Het was een mooie start!  

Martje en Roos 

 
 
Nieuws uit groep 3 
 
Nieuw schooljaar, nieuwe leerkrachten voor de groep. 

  

De komende periode zijn wij druk bezig met het aanleren van letters en lezen, d.m.v. hakken, plakken en “ zingend 

lezen”. Letters schrijven en rekenen tot 20. Met spelling oefenen we ook het hakken van woorden.   

Tijdens de Vreedzame school lessen oefenen wij met de schoolregels, klassenafspraken en leren wij hoe we met 

elkaar omgaan binnen en buiten de klas.  

We maken er een gezellig schooljaar van! 

Groetjes groep 3 

 

Nieuws uit groep 8 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en we hebben er allemaal weer zin in. 

Deze maand beginnen we met een nieuw thema van taal namelijk China. 

Met Blink hebben we het over het thema ‘Reis de wereld rond’. 

In dit thema gaan we alles leren over de wereld en gaan we als eindpresentatie een PowerPoint maken over een land 

waar jij heen zou willen emigreren.  

Ook hadden we de eerste topotoets over gebergte, werelddelen en zeeën. 

We zijn ook begonnen met een plus-, keer- en minsommen boekje begonnen. We willen sneller leren rekenen. 

Hiermee proberen we ons persoonlijk record te verbeteren. 

We zijn ook gestopt met Tekstverwerken en begonnen met Nieuwsbegrip. Dat is een programma waar je informatieve 

teksten leest en daarna vragen over de tekst beantwoordt. 

Groetjes Camila en Janiek 

 



 

Alkmaars Talent  

 

Kun jij goed dansen, zingen, goochelen, acteren, muziek maken of heb je een heel ander talent? 

Dan is Alkmaars Talent op zoek naar jou! 

 

Alkmaars Talent is dé talentenjacht van Alkmaar en omstreken voor iedereen van 6 t/m 18 jaar. De voorrondes 

vinden in oktober plaats op verschillende locaties in Alkmaar. De grote finale is op 29 november 2020 in de grote zaal 

van Podium Victorie.  

Je kunt solo meedoen aan Alkmaars Talent, maar je mag ook meedoen met een groep van max. 8 personen. Dus zit 

je in een band of dans je in een toffe groep, doe dan samen mee! 

 

Data Alkmaars Talent 2020 (onder voorbehoud) 

Voorrondes: 

24 oktober – Wijkcentrum de Oever 

25 oktober – Mare Nostrum  

31 oktober – Thuis in Overdie 

Halve finale: 

15 november 2020 in Theater de Vest 

Finale: 

29 november 2020 in Podium Victorie 

 

Je kunt je inschrijven via de website https://www.alkmaarstalent.nl/ 

 
 
Toneel om te groeien – cursus voor kinderen 
 
 

De Toneeljuf biedt toneelcursussen die het zelfvertrouwen een boost geven. 

Spelplezier staat voorop. Tijdens de lessen wordt op een speelse en 

ongedwongen manier aandacht gegeven aan sterker in je schoenen staan. 

Binnenkort starten er twee groepen ‘Toneel om te groeien’.  

 

Toneelspelen is heel erg leuk. Je kunt doen alsof en veel lachen om en met 

elkaar. Toneelspelen kan je ook helpen om sterker te worden. Je kunt echte 

dingen naspelen en zo oefenen. Dan voelt het vanzelf minder eng en durf je 

moediger te zijn dan je had verwacht. In de cursus ‘Toneel om te groeien’ gaan 

we (toneel)spelletjes doen en veel improviseren. Zelf verzinnen dus. Omdat we 

het zelf verzinnen kun je het niet fout doen. Wij bedenken namelijk zelf hoe het 

moet. Zo leer je steeds iets meer durven. Aan het eind van de cursus zijn 

deelnemers milder voor zichzelf en denken ze veel vaker: ‘Dat kan ik best!’.  

 

De cursus bestaat uit zes lessen van anderhalf uur.  

Meedoen kost 85 euro.  

Kinderen uit groep 6/7/8 start op maandag 31 augustus. 

Kinderen uit groep 4/5 start op woensdag 2 september.  

De cursus wordt gegeven in De Rekere, Drechterwaard 16 Alkmaar. 

Meer informatie of aanmelden via info@toneeljuf.nl of 0624531249 

 

Saskia van der Elst is De Toneeljuf. Zij geeft al ruim 20 jaar met heel veel plezier les in improvisatietheater. In haar 

lessen staan plezier, verbinding en (zelf)vertrouwen voorop. Niemand blijft aan de kant. Samen spelen samen delen.  

 

 

https://www.alkmaarstalent.nl/
mailto:info@toneeljuf.nl


Speurtocht door de binnenstad van Alkmaar in de Week van Lezen en Schrijven! 

 

Van maandag 7 tot en met zondag 13 september 2020 organiseert Stichting 

Lezen & Schrijven de Week van Lezen en Schrijven (voorheen Week van de 

Alfabetisering).  

NovaLuta, een organisatie die mensen met financiële problemen helpt en veel 

samenwerkt met de Stichting Lezen & Schrijven, organiseert in deze week een 

speurtocht door de binnenstad van Alkmaar. De speurtocht kan op elke 

gewenste dag in deze week uitgevoerd worden.  

De speurtocht begint bij de Bibliotheek aan de Gasthuisstraat in Alkmaar. Daar staat wat lekkers klaar. Tijdens deze 

speurtocht gaan kinderen, eventueel met ouders, op zoek naar letters en voeren opdrachten uit. Met de letters 

mogen de kinderen een kunstwerk naar eigen idee maken en kunnen hier dan leuke prijzen mee winnen. De 

kunstwerken kunnen tot 1 oktober 2020 ingeleverd worden (voorzien van naam, mailadres en/of telefoonnummer) bij 

de bibliotheek aan de Gasthuisstraat.  

De speurtocht is op veel scholen aan de kinderen uitgedeeld. Mocht uw kind deze 

niet gehad hebben kunt u deze vanaf volgende week downloaden van onze 

Facebook pagina en zelf uitprinten of ophalen bij de bibliotheek het startpunt van 

de speurtocht. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of 

rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer 

of mobiele telefoon. Dit heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar, 

minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Met deze actie hoopt NovaLuta 

meer aandacht te krijgen voor de Stichting Lezen en Schrijven. 

Voor informatie kunt u bellen met NovaLuta 072-8200318 of mailen naar info@novaluta.nl. 

 
  

 
 

Jarigen in september 
               

  

01 Kyanu  gr 1/2A 

01 Haron  gr 5 

04 Modasir  gr 1/2A  

04 Eline  gr 5 

10 Luca  gr 1/2B 

11 Elise  gr 3 

13 Olivia  gr 1/2A 

13 Sabine  gr 3 

13 Riley  gr 4 

13 Rik  gr 8 

14 Francis  gr 8 

15 Billy  gr 5 

17 Melissa  gr 6 

18 Parsa  gr 1/2A 

18 Mara  gr 1/2B 

18 Wessel  gr 6 

20 Emily  gr 7 

21 Mika  gr 7 

22 Jens  gr 5 

25 Jess  gr 7 

27 Camila  gr 8 

30 Shahid  gr 6 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmduizendstra%2Fverjaardag%2F&psig=AOvVaw0BrMFakx-k6vAB0z0LgoCG&ust=1598690243386000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwimgOOxv73rAhUQzKQKHUpZAfQQjRx6BAgAEAc


€ 50 voor je kind van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Alkmaar  
 

Ouders die als gevolg van de corona-crisis tijdelijk minder inkomsten hebben kunnen een beroep doen op een 

(door)startbijdrage voor sport en cultuur van € 50,- per kind.  

Het Jeugdfonds Alkmaar stelt per kind uit de gemeente Alkmaar in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een bijdrage 

beschikbaar van € 50,- om hem of haar te laten starten met sport 

of cultuurlessen in het nieuwe seizoen. Ouders kunnen hiervoor zelf 

eenvoudig een aanvraag indienen.  

 

Het Jeugdfonds wil hiermee voorkomen dat ouders hun kind(eren) 

afmelden bij de sportclub of muziekschool in het nieuwe schooljaar, 

mocht dit om financiële redenen noodzakelijk zijn. Indien ouders 

voor een langere termijn financiële hulp nodig hebben dan kunnen 

zij daarna een beroep doen op de reguliere regelingen van het 

fonds. 

 

Het Jeugdfonds zet zich normaal in voor kinderen waarvan de ouders een minimuminkomen hebben. Voor deze 

kinderen wordt de contributie van een sportvereniging of het lesgeld van een cultuurinstelling betaald. Het fonds vindt 

het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen op het gebied van sport of cultuur. Nu de corona-crisis meer 

gezinnen treft komt het Jeugdfonds in Alkmaar tijdelijk met deze regeling. Bestuurslid Mirjam de Zeeuw: “Ik heb zelf 

een balletschool en er zijn al leerlingen die komend seizoen niet meer kunnen dansen omdat de ouders er als gevolg 

van de corona-crisis geen geld meer voor hebben. Wij willen als bestuur niet dat kinderen de dupe worden van deze 

crisis en hopen met deze regeling de ouders en de kinderen een beetje op weg te kunnen helpen.”  

 

Aanvragen kunnen t/m 18 december op eenvoudige wijze worden ingediend. Meer informatie over deze regeling en 

het aanvragen is te vinden op doorstartsportencultuuralkmaar.nl.  


