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Voor u ligt het jaarlijkse deel van de schoolgids Jules Verne. Hierin 
vindt u de praktische informatie die u nodig heeft voor schooljaar 
2018-2019. Meer informatie over de inhoud van het beleid van het 
onderwijs op de Jules Verne vindt u in het meerjaren deel van de 
schoolgids. Deze ligt ter inzage bij de directie en is te downloaden 
via onze website. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk activiteiten, 
speciale dagen en studiedagen opgenomen in de kalender, zodat 
u op de hoogte bent van wat er allemaal speelt bij ons op school. 

We hopen dat deze kalender een 
mooi plekje krijgt in uw huis!

Schoolleiding Functie
Ingrid IJsseldijk Directeur

De directeur is eindverant-
woordelijk voor de gang van 

zaken op de Jules Verne. Zij is 
’s morgens tussen 8.15 uur en 

8.45 uur, na schooltijd of op af-
spraak te spreken (ma, di, do en vr). 

Bij afwezigheid van de directie kunt u 
contact opnemen met juf Roos (onder-

bouwcoördinator) ma/di/woe of juf Cindy 
(bovenbouwcoördinator) ma/di/woe of juf 

Gonneke (IB-er) di/don/vr.

Groepen- en taakverdeling
Groep 1-2A juf Jennifer 
Groep 1-2B juf Roos en juf Martje 
Groep 1-2C juf Anke
Groep 3 juf Yvonne en juf Joëlle 
Groep 4 juf Kim en juf Anne
Groep 5 juf Cindy en juf Sylvia
Groep 6 juf Chantal en juf Lieke 
Groep 7/8 juf Jettie en meester Ruben 
ICT coördinator:  Meester Ruben, draagt zorg voor ons  

computeronderwijs in de groepen 4 t/m 
8 en is systeembeheerder.

Interne Begeleiding:  Juf Gonneke, coördineert de zorg en 
begeleidt leerkrachten bij leerlingen die 
extra zorg nodig hebben.

Onderwijsassistenten:  Juf Isa en juf Ellen: zij geven ondersteu-
ning in de klas of apart in kleine groepjes.

Vakleerkracht gym:         op dinsdag en donderdag
Bredeschool-activiteiten: Juf Anke 
Culturele activiteiten: Juf Jennifer 
Conciërge: Meester Lam
Administratie: Franca (op vrijdagochtend)
Directie: Ingrid IJsseldijk

Daarnaast hebben we stagiaires van het Horizon College en de 
Pabo en soms ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Op 6 augustus 2017 
het Nederlands 

vrouwenvoetbalteam 
europees kampioen 

werd
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Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Eerste schooldag
 Welkom iedereen! Luizencontrole

Inloop gr 1/2 MR

Week van de kennis- 
makingsgesprekken  Prinsjesdag Inloop gr 1/2

Inloop gr 1/2
Start Kinderpostzegels gr 8
Studiemiddag kinderen 
vrij vanaf 12.00 uur

Familieavond  
10 min gesprek

Medezeggenschapsraad
Ouders: voorzitter: Erik (vader van Evy en Mischa), Raquel (moe-
der van Elias en Iris) en Patricia (moeder van Indy)
Leerkrachten: Gonneke, Kim en Ruben.
GMR-lid namens de MR: Marilyn (moeder van Linna en Rinke)
Email: mrjulesverne@ronduitonderwijs.nl

In de MR hebben drie leerkrachten en drie ouders zitting. Zo denken 
ouders mee over allerlei punten (bijvoorbeeld jaarplan, schoolgids, 
schoolplan) die van invloed zijn op het klimaat en de speerpunten 
van het onderwijs. De MR komt meestal zo’n zes maal per school-
jaar bijeen. Eens in de drie jaar wordt de oudergeleding gekozen vol-
gens een officiële procedure. Wanneer u belangstelling heeft, kunt 
u zich wenden tot de voorzitter. MR vergaderingen zijn openbaar.

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep ouders plus twee leden van 
het team die activiteiten organiseert in en om de school. De ouder-
bijdrage wordt op de jaarlijkse ouderavond vastgesteld (zie hier-
voor verdere informatie in de schoolgids of op de website). 
Voorzitter: Cindy (moeder van Brett, Luca en Abigail)
Penningmeester: Ciska (moeder van Meike)
Daarnaast is er een groep ouders ter ondersteuning.
Nieuwe ouders zijn welkom om zitting te nemen in de Ouderraad!
Email: ouderraadjulesverne@hotmail.com

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur tot 14.00 uur.
Eigenlijk is iedereen het er wel over eens: een 
basisschool hoort niet zomaar voor iedereen toe-
gankelijk te zijn. Het is bijna ondoenlijk om de deuren 
gesloten te houden en/of zicht te houden op wie er 
binnen komt. Dit komt grotendeels omdat we vriende-
lijk en gastvrij willen zijn. Toch willen we het risico van ongewenste 
bezoekers zoveel mogelijk beperken door de 
zijdeuren van de school om 8.45 uur te 
sluiten en bezoekers via de hoofd- 
ingang te ontvangen. Bij deze deur 
hangt een bel met beeldintercom, 
zodat zichtbaar is wie er voor de 
deur staat. Een medewerker zal 
de deur openen.
De schooldeuren gaan ’s morgens 
open om 8.20 uur. De kinderen 
kunnen dan naar binnen en u kunt 
eventueel kort iets bespreken met de 
leerkracht. We vinden het belangrijk dat 
alle kinderen gezien worden bij binnenkomst. 
Dit is lastig als heel veel ouders aandacht vragen 
van de leerkracht. Daarom hangt er bij de kleuter- 
klassen ook een schriftje waar u korte mededelingen 

De omtrek 

van de aarde wel 

40.000 kilometer is
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OK TOBER 2018

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

5

12

19

26

2

6

13

20

27

3

7

14

21

28

4

Start Kinderboekenweek 
Thema: Vriendschap Inloop gr 1/2

Lampionnenoptocht  
gr 3 en 4

Alkmaars ontzet
Kinderen hele dag vrij

Studiedag 
Kinderen hele dag vrij

Inloop OR jaarverslag 
bespreking
Inloop gr 1/2

Inloop gr 3 t/m 8  
8.30 - 8.45 uur

Inloop gr 1/2
Afsluiting  
Kinderboekenweek

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Inloop gr 1/2
Luizencontrole

Herfstvakantie Herfstvakantie Start wintertijd

in op kunt schrijven. De tweede bel gaat om 8.27 uur. Wij willen 
graag precies om 8.30 uur beginnen. Los van het feit dat ‘te laat 

komen’ volgens de leerplichtwet onder verzuim 
valt, verstoort het de start van de dag 

aanzienlijk en kunt u ook niet meer 
even met de juf of meester praten. 
Stiptheid acties behoren tot de mo-
gelijkheden!

Om 14.00 uur gaan de kinderen 
naar huis. De kinderen eten tussen 

de middag met de leerkracht in de 
klas. Daarnaast spelen de kinderen bui-

ten rond 12.00 uur.
Leerkrachten hebben om 14.00 uur eerst een 

korte pauze en gaan vanaf 14.30 uur weer aan 
het werk. Oudergesprekken worden gepland vanaf 

15.00 uur en op een gezamenlijke avond.

Vakanties en vrije dagen
Alkmaar ontzet Maandag 8 oktober 2018
Studiedag Ronduit Dinsdag 9 oktober 2018
Herfstvakantie   Maandag 22 oktober 2018 
 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie  Maandag 24 december 2018 
 t/m vrijdag 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie  Maandag 18 februari 2019 
 t/m vrijdag 22 februari 2019 
Meivakantie  Maandag 22 april 2019 
 t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart + vrijdag  Donderdag 30 mei 2019 
 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren Maandag 10 juni 2019
Zomervakantie   Maandag 15 juli 2019 
 t/m vrijdag 23 augustus

Studiemiddag vanaf 12.00 uur Woensdag 26 september 2018
Studiedag Dinsdag 13 november
Studiedag Woensdag 12 december 2018
Studiemiddag vanaf 12.00 uur (voor de kerstvakantie) 
 Vrijdag 21 december 2018
Studiemiddag vanaf 12.00 uur Woensdag 30 januari 2019
Studiedag  (voor de februari vakantie)  
 Vrijdag 15 februari 2019 
Studiemiddag vanaf 12.00 uur Maandag 11 maart 2019
Studiemiddag vanaf 12.00 uur Vrijdag 5 april 2019
Studiedag (Goede Vrijdag) Vrijdag 19 april 2019
Studiedag Maandag 17 juni 2019
Studiemiddag vanaf 12.00 uur (voor de zomervakantie)  
 Vrijdag 12 juli 2019
Het kan zijn dat er vrije dagen aansluiten bij nationale feestdagen. 
Kijkt u hier goed naar!

Op 21 oktober 1879 
liet Thomas Edison zijn 

eerste gloeilamp branden 
(nu 139 jaar)
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Inloop gr 1/2
Luizencontrole

Inloop gr 1/2 Sint MaartenBag2School

Studiedag 
Kinderen hele dag vrij

MR
Inloop gr 1/2
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

Mediamasters t/m 23 nov 
gr 7 en 8
ICE games Sinterklaas in het land

Week van de 10 minuten 
gesprekken op uitnodiging

Familieavond  
10 minuten gesprek

Inloop gr 1/2
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

Inloop gr 1/2
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

De Jules Verne is een lerende organisatie, het 
onderwijs is constant in ontwikkeling en wij 
ontwikkelen mee. Het team is verdeeld over 
werkgroepen die samen de speerpunten 
voor het nieuwe schooljaar bepalen. Een 
aantal zaken die het komend schooljaar 
extra aandacht vragen zijn oa: Rekenen, be-
grijpend lezen, ons laatste jaar muziekimpuls, 
doorstart met het voeren van kindgesprekken, 
computeronderwijs en leren zichtbaar maken voor 
kinderen (zie verder in ons jaarplan).

Verlof en extra vakantie
Buiten de vakanties om is het in principe niet mogelijk om vrij 
te krijgen. Wanneer u echter iets speciaals heeft of wanneer 
uw vakantie niet in de gebruikelijke periodes kan plaatsvinden is 

een regeling mogelijk. De noodzakelijke extra ver-
lofdagen kunt u door middel van een formu-

lier aanvragen via de directie. Een verzoek 
om vakantieverlof op grond van artikel 13a 
van de Leerplichtwet dient minimaal zes 
weken van tevoren bij de directeur van de 
school te worden ingediend. De directeur 

beslist over het verzoek, maar is gebonden 
aan regels. De regels voor verlof vindt u in 

de schoolgids en op de achterkant van het aan-
vraagformulier. De regels zijn aangescherpt en 
de leerplichtambtenaar controleert strenger of 
de school terecht verlof verleent. Het is dus las-
tiger om buiten de schoolvakanties verlof op te 
nemen.

Ouderbetrokkenheid
School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar 

vullen elkaar aan. De verantwoordelijkheid voor de leer-
prestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen ligt 

zowel bij de school als bij de ouders. Ouders hebben een 
belangrijke invloed op de houding van het kind ten op-
zichte van leren. Niet alleen in de voorschoolse periode 

maar gedurende de hele schooltijd. Persoonlijk contact 
tussen ouders en school heeft een gunstig effect op de presta-
ties en ontwikkeling van het kind. Er worden ouderavonden en 
rapportbesprekingen georganiseerd waar alle ouders worden ver-
wacht. We verwachten hierin een actieve houding van ouders. Be-
richten worden gestuurd via Digiduif en het is belangrijk dat u hier 
goed naar kijkt en ook op tijd reageert. Op de volgende pagina 
vindt u de gesprekken met ouders en kinderen in een schema. 
Aan het begin van het jaar krijgt u ook een overzicht met groeps-
informatie over dat leerjaar, wat er specifiek wordt aangeboden in 
een bepaalde groep en voor welke vakken.

Op 9 november 1989 
de muur tussen west- 

en oost- Duitsland viel, 

daardoor werd Duitsland 
weer 1 land.
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Sinterklaas viering

Inloop gr 3 t/m 8
8.30 uur - 8.45 uur

Studiedag 
Kinderen hele dag vrij

Inloop gr 1/2
Kerstdiner  
17.30 uur - 19.00 uur

Kinderen vrij vanaf 
12.00 uur

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Wat? Wanneer? Omschrijving Wie?
Startgesprek September Kennismakingsgesprek waarin 

de behoeftes van uw kind 
centraal staan

Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. Uw kind is ook 
aanwezig vanaf groep 5. 
Ouders uit groep 1 krijgen een huisbezoek als uw kind 
3.10 mnd is en een gesprek na 6 weken op school. 
Ouders uit groep 2 worden uitgenodigd voor een 
gesprek i.v.m. de doelen van dat jaar.

Startgesprek en advies 
Voortgezet onderwijs

September Kennismakingsgesprek gekop-
peld aan vooradvies VO

Leerlingen en ouders groep 8.

Voorlichting Voortgezet 
onderwijs

Oktober De scholen stellen zich voor Ouders uit de groepen 7 (indien gewenst) en 8.

Vervolg gesprek November Dit gaat over de sociaal/ emo-
tionele ontwikkeling van uw 
kind eventueel gekoppeld aan 
de leerresultaten

Op verzoek van de leerkracht of de ouders via inteken-
lijsten voor groep 1 t/m 7.

Rapport gesprek Februari Het rapport wordt besproken Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd uit de groepen 
1 t/m 7. Groep 7 krijgt al een mogelijk advies VO.

Definitief advies groep 8 Februari Naar aanleiding van de eind-
toets en de midden toetsen

Voor ouders en kinderen.

Eindgesprek Juni Een rapportgesprek gekoppeld 
aan een evaluatiegesprek over 
het schooljaar

Op verzoek van de leerkracht of de ouders via inteken-
lijsten voor de groepen 1 t/m 7. Ouders uit de groepen 4 
en 6 krijgen een uitnodiging ivm de NSCCT.

Daarnaast is er 3 keer per jaar inloop van 8.30 uur tot 8.45 uur. Tijdens de inloop kunt u het werk van uw kind bekijken en is er informeel 
contact met de leerkracht mogelijk. Zie voor data de kalender. Bij de kleuters is dit wekelijks op woensdag.

De fiets met 
een ketting en trappers 

zoals we hem nu kennen 

pas sinds 1885 bestaat 

(nu zo’n 133 jaar)
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Kerstvakantie

We wensen iedereen  
een gezond 2019!
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Inloop gr 1/2
Luizencontrole

start Cito toetsweken MR Inloop gr 1/2

Voorleesontbijt

Inloop gr 1/2
Studiemiddag kinderen 
vrij vanaf 12.00 uur

Academie072
Onze school heeft de Academie072, een buitenschoolse leerplek 
bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6 t/m 8. In de 
Academie072 gebruiken kinderen hun talenten om te groeien en 
een betere lees- en taalvaardigheid te ontwikkelen. Hiermee ver-
groten zij hun mogelijkheden. Verdere informatie kunt u vinden in 
de schoolgids.

Buitenschoolse opvang
Aan de school is een buitenschoolse op-
vang verbonden. Deze is georganiseerd 
in samenwerking met Schoolkinderop-
vang BSO Knikkebol, locatie Tochtwaard. 
Hier is opvang van uw kind mogelijk van 

7.00 uur tot 19.00 uur, ook gedurende  
de schoolvakanties. U kunt de brochure  

opvragen bij de administratie van de Jules Verne 
of bij Schoolkinderopvang “Rollebol” Alkmaar, tel. 

072-5669028. Door het continurooster is ook korte op-
vang mogelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Cultuur
De school heeft een cultuurcoördinator. Samen met Stichting  
Artiance verzorgt en coördineert deze de muzikale en dramatische 
vorming op school. Naast de reguliere lestijd wordt tijdens de ver-

lengde schooldag in een 
aantal blokken verdieping 
in genoemde vormingsge-
bieden aangeboden.
Voor schooljaar 2018-2019 
hebben we er voor gekozen 
om gedeeltelijk mee te doen 
met de cultuurroute van Cultuur 
Primair. Thema’s zijn muziek en cul-
tureel erfgoed. We gaan naar de Grote 
Kerk, het Rijksmuseum in Amsterdam, het 
Stedelijk Museum in Alkmaar en naar theater 
De Vest. Kortom, weer een mooi programma 
voor de verschillende groepen.

Fietsen
Wij adviseren u om uw kind zoveel mogelijk lopend naar school te 
laten gaan. Op de fiets gaan is op eigen risico. De school kan geen 
verantwoordelijkheid nemen voor beschadiging en/of vermissing 
van fietsen. De fietsen staan gestald aan de rand van het school-
plein. Laat zeker geen fiets achter na schooltijd in verband met 
mogelijke beschadiging en/of vermissing. Stepjes en wave-boards 
mogen niet bij de ingangen van de school gezet worden i.v.m. de 
brandveiligheid. Deze kunnen in het fietsenhok geplaatst worden. 
Graag voorzien van slot.

Onze euro pas sinds 1 januari 2002 in 
gebruik is (nu 17 jaar)
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Inloop gr 1/2
Studiemiddag kinderen 
vrij vanaf 12.00 uur Winterbios

Open Dag Ronduit  
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Inloop gr 1/2
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

Verjaardag van  
Jules Verne

Inloop gr 1/2
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

Studiedag 
Kinderen hele dag vrij

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

Week vd 10 min-
gespr. t/m 6 maart

Inloop gr 1/2
Luizencontrole
Rapport mee
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

Voorjaarsvakantie

Familieavond 10 minuten 
gesprek

Voorjaarsvakantie

Het parkeren van auto’s rond de school is een aandachtspunt 
van de politie. Wij adviseren u om niet te parkeren op plekken 
waar een rode baan (fietspad) is gemaakt. Dit heeft al meerdere 
bekeuringen opgeleverd, dus we adviseren u om te parkeren op 
parkeerplaatsen in de wijk.

Fotograaf
Elk jaar komt de fotograaf 

en maakt portretten en 
groepsfoto’s van de kin-
deren. De ouderraad 
regelt dit en stuurt u 
tijdig bericht.
U bent natuurlijk niet 
verplicht een foto af  

te nemen. De foto- 
graaf komt meestal in 

het voorjaar.

Gymnastiek
De kinderen van groep 1-2 hebben 

op dinsdag en donderdag gymnastiek 
in hun eigen speelzaal. Eventueel kun-

nen zij gymschoentjes meenemen (met 
elastieken bandjes of klittenband, waarvan 

de zool niet glad is). Sportkleding is niet nodig, de kinderen gymmen 
in hun ondergoed. De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek op dins-
dag en donderdag van een vakleerkracht. Al deze groepen hebben 
gymkleding (shirt en broekje of turnpakje) en sport-
schoenen nodig. De schoenen zijn noodzakelijk 
om voetwratten en wondjes te voorkomen.

Het is de gewoonte om na de gymles te 
douchen of te wassen, daarvoor is een 
handdoek en washand noodzakelijk. De 
leidingen van de douches worden regelma-
tig gecontroleerd en doorgespoeld om het 
risico van legionella bacteriën te voorkomen. 

Hoofddeksels 
Hoofddeksels op school zijn alleen toegestaan om 
godsdienstige of gezondheidsredenen (niet tijdens 
gym).

Hoofdluis
Jammer genoeg komt hoofdluis nog steeds voor op school. Na ie-
dere vakantie worden alle kinderen door een groep ouders gecon-
troleerd op hoofdluis. Wanneer hoofdluis is geconstateerd, wordt 
een brief meegegeven aan het kind met de vraag een behandeling 
tegen hoofdluis te starten.

Februari 28 

dagen heeft, omdat 

Julius Cesar zijn maand 

juli 31 dagen had en 

daarom Keizer Augustus 

ook 31 dagen wilde. Deze 

werden van februari 

afgesnoept.
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Familieavond 10 minuten 
gesprek

Start thema:  
De middeleeuwen, ridders 
en kastelen t/m 5 april Inloop gr 1/2

Studiemiddag kinderen 
vrij vanaf 12.00 uur

Inloop gr 1/2
Inloop gr 3 t/m 8
8.30 uur - 8.45 uur

Inloop gr 1/2

Inloop gr 1/2 Disco Start zomertijd

Informatie
De school informeert de ouders over de lopende zaken 
middels de nieuwsbrief. Deze komt aan het eind van 
de maand uit en wordt verzonden via Digiduif. De 
nieuwsbrief is ook altijd te vinden op de website. 
Het is belangrijk dat u zelf in de gaten houdt 
wanneer een emailadres verandert. Hier bent 
u zelf verantwoordelijk voor. Verder proberen 
we berichten uit de klassen zoveel mogelijk te 
bundelen in één bericht. Wist u dat u in Di-
giduif berichten van school apart kunt selec-
teren, zodat u in één oogopslag de berichten 
van school kunt zien?

Wet privacy
Op onze school laten wij u 

met foto’s en video’s zien 
waar we mee bezig zijn. 
Opnames worden gemaakt 
tijdens verschillende gele-

genheden, bijvoorbeeld tij-
dens activiteiten, schoolreisjes 

en lessen. Ook uw zoon/dochter kan 
op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 

Hier gaan we natuurlijk zorgvuldig mee om. We 

plaatsen geen foto’s van uw kind(eren) zonder uw toestemming. 
Bij aanmelding op school krijgt u een brief waarin 

u wel/geen toestemming geeft. Gedurende 
de schoolloopbaan zullen we om de twee 

jaar de toestemmingsbrief herhalen.
Het wordt daardoor lastiger om foto’s 
op de website te plaatsen.

Mobiele telefoons
We merken dat er steeds meer kin-
deren een mobieltje mee hebben 

en dit is niet toegestaan op school. 
Kinderen maken foto’s of filmpjes en 

voordat je het weet, staat het op in-
ternet of wordt er misbruik van gemaakt. 

Dit is niet wenselijk. Kinderen moeten zich vrij 
kunnen bewegen op school. Daarnaast mogen kin-

deren altijd de telefoon van school gebruiken als dit 
nodig is. Er zijn kinderen die verder weg wonen waar 

een uitzondering voor gemaakt kan worden. Dit is be-
kend bij de leerkracht en de directie. Wanneer bij controle 

blijkt dat een kind toch een telefoon mee heeft, nemen we 
deze voor een week in. School is ook niet aansprakelijk als 

waardevolle dingen zoals ipod’s of telefoons wegraken. Het is beter 
om het niet mee te nemen.

Week vd 10 min-
gespr. t/m 6 maart

Inloop gr 1/2
Luizencontrole
Rapport mee
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

1 maart nationale complimenten dag is? Dan geef je anderen een compliment
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Inloop gr 1/2

MR
Verkeersexamen  
theorie gr 7

Studiemiddag kinderen 
vrij vanaf 12.00 uur

Inloop gr 1/2 Koningsspelen

IEP gr 8
Inloop gr 1/2
IEP gr 8 Paasontbijt

Studiedag 
Kinderen hele dag vrij 1e Paasdag

2e Paasdag
Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Huisbezoek en wendagen 
Ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, komt 
de leerkracht op huisbezoek. Dit bezoek heeft een 
informeel karakter en is bedoeld voor kennismaking 
en overleg.

Kinderen mogen naar school vanaf hun vierde verjaar-
dag. Gedurende de twee maanden daarvoor kunnen zij 
ter kennismaking een aantal dagdelen (max. 5) tot 12.00 uur 
in de groep op bezoek komen. 
Mocht voor de jonge kleuters school te inspannend zijn, dan 
kunnen zij na overleg met de leerkracht enige dagdelen thuis 
blijven of eerder opgehaald worden.

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag.
In de laatste schoolweek gaan alle kinderen kennismaken met de 
leerkracht van het volgende jaar.

Oud Papier
Oud papier kunt u bij ons in de container kwijt. Die staat in de 
fietsenstalling. De opbrengst wisselt sterk, maar kan in de loop 
van het schooljaar flink oplopen. Er wordt in overleg met de ou-
derraad materiaal voor school van gekocht.

Daarnaast verzamelen wij oude batterijen.

Ouderparticipatie
De school hecht veel waar-
de aan een actieve bijdrage van 
ouders. Vooral omdat allerlei activi-
teiten mede mogelijk worden door uw 
medewerking. Hierbij kunt u denken aan 
leesbegeleiding, hulp bij het handarbeidcir-
cuit, excursies, sportdag, zomerfeest, eigenlijk 
teveel om op te noemen. Via Digiduif worden 
ouders vaak gevraagd om hulp te bieden of er hangen intekenlijs-
ten. Er zijn inloopmomenten voor ouders om het werk van uw kind 

Koning Willem 

Alexander sinds  

30 april 2013 koning is 

van Nederland, daarvoor 

was zijn moeder Prinses 

Beatrix de Koningin 

van Nederland
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Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Inloop gr 1/2
Luizencontrole Moederdag

Inloop gr 1/2
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

Start Cito toetsweken

Bag2School
Inloop gr 1/2
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8

Inloop gr 1/2
Handvaardigheid
Circuit gr 3 t/m 8 Hemelvaartsweekend vrij Hemelvaartsweekend vrij

te bekijken. De data staan op de kalender. 
Bij het organiseren van leuke activiteiten 
is extra hulp van ouders noodzakelijk. 
We merken wel dat het steeds lastiger 
wordt om ouders te vinden die kun-
nen helpen. Het kan dan voorkomen 
dat een activiteit niet door kan gaan 
en dit zou heel jammer zijn!

Schoolgids
Een beschrijving van de gang 
van zaken op school is opgeno-
men in de schoolgids. Deze wordt uit-
gereikt aan alle (nieuwe) ouders en kan 
worden ingezien op www.obsjulesverne.nl. 
Daar kunt u ook de onderwijsresultaten en de uit-
stroomgegevens naar het voortgezet onderwijs vinden. 
Als u ook graag een papieren versie van de schoolgids 
wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven via de leerkracht 
van uw kind.

Spreekuur en contact met de leerkracht
De school kent geen spreekuur. Alle leerkrachten zijn veelal na 
schooltijd te spreken. Wilt u er zeker van zijn dat er voldoende 
tijd beschikbaar is, maakt u dan een afspraak. Voor schooltijd 

kunnen korte dringende zaken gemeld worden. De 
leerkrachten hebben meer tijd na 14.30 uur dan om 

8.20 uur.

Vignet Gezonde school
De school heeft het Vignet Gezonde School gekregen. 
Dit betekent dat we een beleid hebben met betrekking 
tot het eten van gezonde voeding tijdens de pauzes. 

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling 
van kinderen. Dit is aangetoond door meerdere onderzoeken. 
Kinderen onder de 12 jaar eten nog steeds te weinig groenten en 
fruit. Als school willen we hier aan bijdragen door bij de kinderen 

Er in mei nog 3 dagen met vorst aan de grond zijn, dit noemen ze de ijsheiligen
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Inloop gr 1/2 Hemelvaartsweekend vrij Hemelvaartsweekend vrij

Cito Inloop gr 1/2 1e Pinksterdag

Vaderdag
2e Pinksterdag
Kinderen hele dag vrij

MR
Inloop gr 1/2

Inloop gr 3 t/m 8  
8.30 uur - 8.45 uur

Studiedag 
Kinderen hele dag vrij

MR

Inloop gr 1/2

Inloop gr 1/2
Meesters- en juffendag

Zomerfeest

gezond eten en water 
drinken te stimuleren. Daarvoor 

hebben we de hulp van de ouders 
en verzorgers nodig!

Daarom kiezen we voor zoveel mogelijk 
water drinken en fruit of groente (tomaat, 

komkommer etc.) als tussendoortje. We 
hopen dat ouders hier ook rekening mee 

houden bij het vullen van de lunchtrommel.
Als school kunnen wij samen met de ouders een bijdrage leveren 
door te laten zien dat een gezonde schoolomgeving werkt. 

Verjaardagen
Bij verjaardagen wordt meestal getrakteerd. Natuurlijk 
bent u vrij in de keuze van de traktatie. Ouders en leraren 
stellen echter ‘verstandig snoepen’ zeer op prijs en dat 
betekent liever geen zoete versnaperingen en zeker 
niet overdadig. Er zijn veel andere mogelijkheden om 

iets lekkers te trakteren, zie hiervoor ons traktatieboek 
bij de ingang van de onderbouw. Leerkrachten vinden 

een gezonde traktatie ook fijn.

Ziekte en afwezigheid
Als uw kind door ziekte of om een andere reden verhinderd is om 
op school te komen, dan horen wij dat graag. Het liefst krijgen 
wij bericht voor schooltijd! U kunt ook naar de school mailen, via 
Digiduif. Als uw kind niet op tijd op school is, bellen we naar huis 
om te horen wat de reden van afwezigheid is.

Vertrouwenspersoon
Het is belangrijk dat mensen die bij onze organisatie betrokken 
zijn, of het nu gaat om medewerkers, leerlingen of ouders, kunnen 
praten met een vertrouwenspersoon bij conflicten of klachten 
op school. Voor onze school is dit Gonneke de Roode, intern 
begeleider. 
Op de website staat het protocol en tevens wie de vertrouwens-
personen zijn van onze stichting.

Op 9 juni 1934 Donald Duck geboren is en op 21 juni 1955 Nijntje geboren is!
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Week van de 10 
minuten gesprekken op 
uitnodiging

Familieavond 10 minuten 
gesprekken Inloop gr 1/2

Rapport mee gr 8 Musical
Wenuurtje
Laatste schooldag gr 8

gr 1 t/m 7 vrije middag 
vanaf 12.00 uur

Zomervakantie 
t/m 23 augustus Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Sector Jeugdgezondheidszorg
Het JGZ team van school bestaat uit:
• Jeugdarts
• Doktersassistente
• Jeugdverpleegkundige
• Logopedist.

U kunt het JGZ team bereiken via:
Centrum voor Jeugd en Gezin
van Alphenstraat 9
1813 KG  Alkmaar.
tel.nr. 072-56625662 / 072-56625661 / 088-0100500

GGD Hollands Noorden
Rond de leeftijd van 5 à 6 jaar vindt er bij uw kind een 
onderzoek plaats door de jeugdarts en doktersassisten-
te. Hiervoor ontvangt u automatisch bericht van het 
GGD.

Rond de leeftijd van 10 à 11 jaar ontvangt u voor uw 
kind opnieuw een uitnodiging van het GGD voor een 
onderzoek door de jeugdverpleegkundige en dokter-
sassistente.

GGD: www.ggdhollandsnoorden.nl 088-0150555

Logopedie
Op dinsdagmiddag hebben we een logopediste op school. Een 
logopediste behandelt kinderen die een spraak en/of taalachter-
stand hebben. U kunt voor advies bij haar terecht. Leerkrachten 
kunnen ook advies vragen als zij problemen ervaren met betrek-
king tot de spraak-taalontwikkeling bij de kinderen uit hun groep. 
De verwijzing voor logopedie loopt via de huisarts en wordt meest-
al vergoed via de zorgverzekering. 
Een formulier voor aanmelding 
is beschikbaar bij de logope-
diste. Haar naam is: 
Renske Brandenburg.

Op 20 juli 1969 was Neil Armstrong de eerste mens ooit die een stap op de maan zette, dat is nu 50 jaar geleden!
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