
 
 

 
 

 

Maandinfo december 2020 

De laatste Maandinfo van 2020. Het was een heel bijzonder jaar met vele uitdagingen, maar we zijn er tot nu 

toe goed doorheen gekomen! Sinterklaas zal onze school gelukkig op 4 december 

bezoeken, weliswaar is er geen intocht op het plein, maar de kinderen zullen per klas 

de Sint ontvangen, zodat het ook veilig is voor Sint en zijn (veeg)pieten. De kinderen 

gaan gewoon tot 14.00 uur naar school. 

Er worden ook weer surprises gemaakt en uitgestald in de speelzaal vanaf dinsdag 1 

december. We zullen er mooie foto’s van maken, zodat u als ouders ook kunt zien 

hoe hard er weer gewerkt is om een mooie surprise te maken! 

Op maandagavond 7 december vanaf 19.00 uur gaan we de school in 

kerstsfeer brengen. Het zou heel fijn zijn als er ook andere ouders komen 

helpen, want de ouderraad heeft al heel veel klussen gedaan de afgelopen 

tijd. We doen het expres in de avond, zodat ook vaders kunnen helpen met bomen in elkaar 

zetten. We houden afstand en de koffie en thee staan klaar! U komt toch ook even helpen! Vele 

handen maken ligt werk. 

We zijn druk bezig met het organiseren van een leuke dag met 

kerstactiviteiten. De GGD geeft het advies om niet op school te gaan 

eten als het niet verpakt is en daarom hebben we een aangepast 

programma op donderdag 17 december. Het wordt een gezellige dag 

met verschillende activiteiten onder schooltijd. Verdere informatie 

volgt nog. 

In de media wordt gezegd dat er misschien een week extra vakantie wordt gegeven, aansluitend 

aan de kerstvakantie. Zolang er geen duidelijkheid over is, gaan de voorbereidingen gewoon door, 

maar houd u ook rekening dat dit misschien gaat gebeuren. 

Ouderbrochure: The Leader in Me 

Volgende week krijgt u een brochure voor ouders waarin u kunt lezen over de 7 gewoonten van  “ The Leader 

in Me” en hoe u in gesprek kunt gaan met uw kind(eren) over deze 7 gewoonten. Er staan tips in voor thuis. 

We hopen dat u de tijd wilt nemen om deze gids te lezen. 

Daarnaast zijn we met de bovenbouw bezig met het maken van een boom voor in de hal waar de groepen 5 

t/m 8 naar boven gaan. De kinderen zijn druk aan het zagen en timmeren om een mooie houten boom te 

maken. De kinderen vinden het helemaal leuk om hier mee bezig te zijn en het resultaat wordt vast prachtig! 
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De derde Kleutergroep 

In januari starten we de derde kleutergroep. We hebben meer aanmeldingen gekregen dan we verwacht 

hadden. Dit is fijn, maar vraagt ook weer om goed te kijken hoe we de kinderen gaan verdelen. Ouders van 

kinderen die het betreft krijgen bericht. Juf Anne gaat deze groep starten voor 4 dagen en op maandag komt er 

een juf bij. Haar naam is Noa. Zij is nog student, maar mag al zelfstandig een groep draaien. Ze heeft er heel 

veel zin in. Anne is bekend bij de kinderen, dus dat ik ook heel fijn. 

Dit betekent dat er in groep 1/2 A  tijdelijk een nieuwe collega bijkomt. Haar 

naam is Didi en is een herintredende leerkracht. Beiden nieuwe collega’s 

hebben er erg veel zin in en zullen in december nog meedraaien met de 

groep, zodat ze kennis kunnen maken met de ouders, kinderen en onze 

school in algemeen. We wensen ze heel veel plezier op de Jules Verne. 

Planten in de school 

Juf Kim had Intratuin een mailtje gestuurd met de vraag of zij wel eens scholen sponsorde met planten. Tot 

onze verbazing kregen we bericht dat we voor € 300,00 planten mochten uitkiezen. Wat superleuk!  Inmiddels 

worden de planten goed verzorgd door de kinderen, zodat we er lang plezier van mogen hebben. Intratuin 

bedankt! 

 

De Kerstvakantie begint op 18 december om 12.00 uur en wensen iedereen hele fijne feestdagen 

en een gezond 2021 (zonder Corona) We zien elkaar graag weer terug op maandag 4 januari. 

Cultuurcoach Theater 

De groepen 1 t/m 4 hebben de afgelopen periode theaterlessen gehad. De kinderen hebben er veel plezier aan 

gehad en er zijn filmpjes gemaakt die weer gedeeld zullen worden via Social Schools. 

Nieuws uit groep 1/2A 

De Sinterklaastijd is aangebroken! We hebben allemaal brieven en mooie tekeningen gemaakt . Deze zijn in een 

fles gedaan en daar hebben we mooie etiketten op gemaakt. Juf Anne heeft ze allemaal ter water gelaten in de 

hoop dat ze bij de Sint aankomen. We wilden 

hem een hart onder de riem steken, omdat hij 

toch ook al een oude man is en voorzichtig 

moet zijn in deze Corona-tijd. Nou maar hopen 

dat het hem opfleurt! Zal de Sint hier op 

terugkomen? En zal hij op school komen om de 

kinderen toch te verblijden op 4 december?  

 

 

 



 

 

 Op maandagmiddag deden we de tweede ronde bingo met groep 6. Alle 

kinderen wonnen tegelijk! Daarom mochten we onze schoen zetten. Toen 

we dinsdag in de klas kwamen, waren alle schoenen verstopt. Uiteindelijk 

hebben we alle schoenen gevonden, maar er zat geen cadeautje in. De 

pieten hadden ons mooi tuk, want ze hadden alles in een sinttas verstopt in 

de huishoek.    

 

 

Vanaf 7 december starten we met de kerst op school. 

Op donderdag 17 december hebben we een gezellige kerstdag met elkaar met veel activiteiten, waaronder 

kerststukjes maken. Meer informatie hierover volgt nog met een extra brief in Social Schools.  

Mocht u nou van plan zijn om uw tuin te gaan snoeien, zou u dit in de 

week van 14 december kunnen doen? 

We willen iedereen namelijk vragen om in die week kersttakken te 

verzamelen. Denk aan bijvoorbeeld: hulst, Coniferen, Spar, Hedera en 

Nobilis, of heeft u kleine sierappeltjes of andere leuke besjes is ook 

goed en ook berkenzwam, larikskegels (‘dennen’-appels van de lariks) 

en dennenappels van de grove den. Heeft u een ander leuk idee, neem 

het mee.  

 

Nieuws uit groep 1/2B 

Wat vliegt de tijd is er zomaar weer een maand voorbij. Door alle leuke en spannende dingen deze maand 

vergeet je bijna dat het alweer bijna december is. 

Afgelopen maand zijn we weer heel goed bezig geweest met de laatste gewoontes van de Leader in Me. Hier 

hoort u thuis vast wel eens iets over. We hebben nu alle 7 gewoontes behandeld. Bij iedere gewoonte hoort 

een verhaal. Toen we gingen kijken wat we nu eigenlijk allemaal al geleerd hadden wisten de kinderen nog 

precies welk verhaal er bij welk dier hoorde. Super knap! Dit komt natuurlijk niet alleen omdat we dit in de klas 

behandelen en herhalen dit komt ook omdat er tijdens de theaterlessen op vrijdag iedere keer een gewoonte 

centraal staat en hier een toneelstukje over nagespeeld wordt. 

Natuurlijk zijn we deze maand ook bezig geweest met onze lampionnen, wat zijn ze leuk geworden en wat 

hebben de kinderen er hun best opgedaan. Jammer genoeg konden we deze niet aan iedereen in de buurt 

tonen omdat het natuurlijk afgeraden werd om langs de deuren te gaan. Maar omdat ze zo mooi waren is het 

ook niet verkeerd om de lampion met een lichtje ergens in huis een mooi plekje te geven en er nog veel langer 

plezier van te hebben.  

Nu is Sinterklaas natuurlijk alweer een tijdje in Nederland. Op school volgen we vol spanning iedere dag het 

Sinterklaasjournaal. Ook hebben we al twee keer bingo kunnen spelen met Sinterklaas. Groep 5 kwam ons 

helpen. Wat was het gezellig om dit samen te doen. Er werd heel goed geholpen maar ook heel goed gespeeld 

door alle kinderen! Omdat we de laatste keer allemaal bingo hadden, kregen we met het schoen zetten een 

grote rode Sint tas met allemaal cadeautjes. De Tangram die daarin zat werd gelijk in gebruik genomen en we 

hebben er heerlijk mee gespeeld! We hebben ondertussen ook een stoomboot in de klas gemaakt waar de 

kinderen als Sint en Piet in kunnen spelen met een heuse schoorsteen waar de pakjes doorheen kunnen voor 

de kinderen in de huishoek beneden.  



 

In deze gezellige tijd hebben we ook nog nieuwe kinderen in de klas gekregen. Stan en Misha welkom in de 

groep! Leuk dat jullie er zijn! 

Nieuws uit groep 3 

De afgelopen weken hebben wij weer heel wat letters geleerd. Bij lezen werken wij aan het thema op wielen 

waarin wij leren over vervoer. Volgende week starten wij met het thema mijn lijf. Waar jullie dan de woordrijen 

van ontvangen. De rekenlessen hebben nu en de komende tijd betrekking op het splitsen van 6,7,8 en 9 en het 

gestructureerd tellen van hoeveelheden tot 20 met behulp van een rekenrek. Hierbij moeten de leerlingen de 5 

structuur herkennen en de dubbelen. Ook leren de kinderen de volgorde van de getal symbolen tot 30 en 

klokkijken met halve uren.  Met de leader in me gaan we alle aangeleerde gewoontes nog eens langs aan de 

hand van verhalen en materiaal van de website.  

Afgelopen week hebben de kinderen in de klas Sinterklaasbingo gespeeld met Sinterklaas, zo verveelde hij zich 

wat minder tijdens het thuiswerken. De kinderen kregen omdat zij allemaal bingo hadden een cadeautje in hun 

schoen van Sint en Piet. Op 4 december vieren wij op school Sinterklaas.  

De kerstperiode is ook weer in aantocht. Op 17 december vieren wij op school Kerstmis. 

Groetjes van Groep 3 

Nieuws uit groep 4 

Het is nu december, maar wat was het de afgelopen weken al een feestelijke week. Heerlijk geschaatst, 

pyjamadag gehouden, ICT-circuit, nieuwe planten in de school en al veel activiteiten voor Sinterklaas gedaan; 

de foto’s hebben jullie voorbij zien komen. Maandag zijn de Pieten lang geweest en hebben zij een rommeltje 

gemaakt in de klas; toch waren de cadeaus wel erg leuk. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben alle gewoontes van de Leader in me geoefend en geleerd en gaan nu verder met activiteiten die 

hierbij passen. Kringgesprekken en samenwerkingsopdrachten zijn enkele voorbeelden. 

Zelfs met drama zijn wij bezig met de Leader in me en gaan de kinderen een stukje spelen en dit wordt ook 

nog gefilmd. De kinderen hebben er ontzettend veel zin in. 

 

Deze week hebben wij voor taal het thema Onderweg afgerond en zijn wij gestart met thema Klein. Met de 

volgende woorden gaan wij oefenen: 

donzig      fors 

de eierschaal    iel 

glibberig    kolossaal 

het insect    miezerig 

het kadetje    mini 

het kikkerdril    op ware grootte 

krioelen     pietepeuterig 

het stekje    reusachtig 

teer      verkleinen 

wortelen    vergroten 



 

Voor rekenen zijn wij bezig met rekenen via de 10 (splitsen) en verhaaltjessommen. Dit is een voorbeeld: 

Sinterklaas heeft 15 chocoladeletters en heeft er al 7 opgegeten. Hoeveel chocoladeletters heeft hij nog over? 

Eerst haal ik 5 van de 15 af en dat is 10. Nu moet ik er nog 2 van de 10 halen en dat is 8. Dus 15-7=8. Het is 

handig om hier soms mee te oefenen, want het kan lastig zijn. 

 

Met spelling zijn wij al bij categorie 9 (voorvoegsel) en de komende weken gaan wij verder met de categorieën 

10, 11 en 12.  

Weer genoeg informatie voor jullie.  

Groetjes, 

Groep 4 en Meester Rodney 

 

Nieuws uit groep 5 

De gezellige dagen zijn alweer aangebroken. De kinderen zijn erg met 

Sinterklaas bezig. We zingen in de klas liedjes, maken verhaaltjes, 

knutselen een piet. Ook hebben we natuurlijk al ons schoentje mogen 

zetten. Dat was een feest en iedereen was blij met het leuke cadeautje. 

Ook mag groep 5 dit jaar Sinterklaas gaan helpen. Ze mogen voor het 

eerst een surprise maken. Heel stiekempjes horen we af en toe al waar 

de kinderen thuis mee bezig zijn. Het is natuurlijk ook erg spannend, 

voor wie iedereen een surprise maakt. Dinsdag 1 december mogen ze al 

naar school gebracht worden en dan kan de hele school de mooie 

surprises bewonderen. We zijn natuurlijk ook nog bezig geweest met 

allerlei ander dingen. Zo zijn we gaan schaatsen met de klas. Ook dit jaar 

mochten we weer meedoen met de ICE- Games. Wederom was het weer zeer geslaagd. Dit jaar bewoog 

iedereen zich nog vrijer op het ijs. Ze konden lekker vrij schaatsen maar ook werden er leuke spelletjes gedaan. 

Nogmaals dank voor alle ouders die bereid waren om te rijden! 

 

Door de stagiaire gemaakt voor een les mediawijsheid over nepnieuws. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nieuws uit groep 6 

De afgelopen weken waren leuke en gezellige weken. We hebben veel leuke dingen met elkaar gedaan. Zo zijn 

we in twee groepen, op twee dagen, naar de ICE Games geweest. We hebben daar heerlijk geschaatst en 

gespeeld.  

 

 

 

 

 

 

Op school bleef de andere helft van de kinderen. Op school hebben we veel geleerd op het gebied van 

computervaardigheden en programmeren. We zijn aan de slag gegaan met de Ozo botjes, Lego WeDo en met 

Microbits. Door middel van uitproberen en samen leren, hebben we mooie dingen weten te maken. Zo hebben 

we onze naam leren schrijven in de Microbits, hebben we mooie routes getekend voor de Ozobotjes en hebben 

ze een robotje gemaakt van Lego die echt werkt!  

Nieuws uit groep 7 

Familiewapen 

We zijn bezig geweest met het tekenen van een  familiewapen, iedereen heeft het heel mooi gemaakt. de 

kinderen zijn erg creatief. Rekenen gaat ook goed de meeste kinderen gaan steeds sneller met de kloktijden en 

de maanden.  We zijn nu met spelling bezig met stam + t het gaat steeds beter bij de kinderen. We zijn al 

begonnen met de lampionnen maken, als we 11 november niet kunnen vieren  gebruiken we het voor kerst. We 

hebben deze week ook al toetsen gehad. We zijn nu bezig met de 7 gewoontes. 

 

Deze maand hadden we Leader in Me. Dat zijn 7 gewoontes die wij (de kinderen) aan 

het leren waren. De 7 gewoontes: wees proactief, begin met het einddoel voor ogen, 

belangrijke zaken eerst, denk win-win, eerst begrijpen dan begrepen worden, samen is 

beter en evenwicht voelt het best. 

 

Ice games 

Ook hadden we Ice games. We moesten met de fiets naar de Meent toe fietsen. Daarna 

gingen we schaatsen. Er waren allerlei spelletjes om te doen zoals: fietsen op ijs en 

ijshockey.  

 

MediaMasters 

Toen kwam MediaMasters. MediaMasters is een soort game waarbij je Bits (punten) kan verdienen. Je speelt 

tegen andere klassen over heel Nederland. Wie de meeste Bits heeft heeft gewonnen. We hebben heel goed 

gewerkt, ook thuis. In totaal zijn we op plek 1015 geëindigd. Er deden meer dan 6000 scholen mee.  

 

Rekenen 

Met rekenen hadden we blok 3. De onderwerpen in blok 3 waren onder andere: 1 cm op papier is … cm in het 

echt met schaal. Cijferend vermenigvuldigen hebben we ook veel gedaan. 

 

Sinterklaas 

Het is natuurlijk Sinterklaas. Daarom gingen we knutselen. We gingen een Sinterklaas of piet knutselwerk 

maken. We gingen met een prikpen figuren uitprikken. Achter op het papiertje plakte we vliegerpapier van 



 

verschillende kleuren. En we hebben een sinterklaasquiz gespeeld, waar we moesten samenwerken en 

pepernoten konden inzetten als we dachten dat we het goede antwoord wisten op de vraag. Eén groepje had 

wel 85 pepernoten gewonnen.  

 

Groetjes van groep 7, 

 

Mabel, Abigael, Aymen en Julian 

 

Nieuws uit groep 8 

Wij hebben op school in groep 8 een decemberhuisje geknutseld voor op het raam. We hebben ook met de 

tijden van andere landen gewerkt met rekenen (het was echt een leuke les). We weten nu dat het niet in elke 

land dezelfde tijd is. 

Juf Nancy bedenkt ook leuke spellingsopdrachten en natuurlijk ook voor rekenen en dat soort dingen, zoals van 

het uitbeelden van de woorden van de week (heel leerzaam).  

Deze week oefenen we een dansje voor Sinterklaas en een klein groepje gaat zingen. We oefenen het elke dag. 

En we hebben ook Bouw met groep 4. We oefenen dan met kinderen uit groep 4 lezen, schrijven en klanken 

herkennen en dat allemaal op een leuke manier.  

We zijn ook een boom aan het maken met een creabea meneer en dat doen we voor The Leader In Me. We 

hebben ook al toetsen gehad van spelling en rekenen. 

We hebben ook een verhaal als opdracht van taal wat we moeten schrijven. Het verhaal gaat over een 

gevonden sleutel van een mysterieuze deur. Wat is er achter die deur? 

Geschreven door Lynn en Francis 

  Stay Safe  

 

 

Groeigids-app: Chat voor ouders met jonge kinderen 

Voor ouders die een kindje verwachten en/of kinderen hebben in de leeftijd 0 tot 6 jaar is er nu de Groeigids-

app. Via deze app kun je eenvoudig en anoniem je vragen stellen door middel van een chat aan een 

jeugdverpleegkundige van de GGD! Heb jij vragen over opvoeden of opgroeien en is je kind 0 tot 6 jaar oud? 

Dan zitten jeugdverpleegkundigen voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden op de werkdagen van 08.00-

17.00 uur. Op dinsdag en donderdag tot 20.30 uur.  

De app is eenvoudig te installeren via de appstore en is als volgt te herkennen:  

 

 

Kijk ook eens op www.ggdhollandsnoorden.nl voor meer informatie over wat onze medewerkers van de 

Jeugdgezondheidszorg voor jou en je kind(eren) tot 18 jaar kunnen betekenen. Of bel tijdens kantooruren met 

het algemene telefoonnummer van GGD Hollands Noorden 088-01 00 550. Wat je vraag ook is, we staan 

graag voor je klaar! 

 

 

 

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/


 

 
Jarigen in december 
               

  

01 Joe  gr 3 

01 Lisa  gr 8 

03 Amber  gr 8  

05 Damin  gr 1/2A 

05 Misha  gr 1/2B 

10 Giovanny gr 8 

11 Khadija  gr 1/2B 

13 Evy  gr 7 

14 Sienna  gr 8 

17 Djerzinyo gr 8 

26 Boris  gr 4 

26 Rinke  gr 8 

28 Sepp  gr 1/2A 

30 Fabiënne gr 1/2B 

30 Daan  gr 6 

31 Lina  gr 1/2B 

 

 

Tips (controleer altijd of activiteiten doorgaan) 

 

Wandeling van de maand: Heilooërbos 

 

De gele route start aan de parkeerplaats Belieslaan net 

over het spoor.   

De gezinsvriendelijke route voert langs spannende paadjes, 

de Kattenberg en een groot speelveld. Wel opletten voor 

de trein, die dwars door het bos gaat. 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nijenburg/route/wandelroute-landgoed-nijenburg-vlak-bij-

alkmaar-en-heiloo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nijenburg/route/wandelroute-landgoed-nijenburg-vlak-bij-alkmaar-en-heiloo
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nijenburg/route/wandelroute-landgoed-nijenburg-vlak-bij-alkmaar-en-heiloo
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


 

Maak je eigen schelpenmuseum 
Dat is een leuk idee: maak je eigen schelpenmuseum!  

In het kort, hierbij de instructies (in de blog van watgaanwedoen vind je een stap voor stap instructie en krijg 

je nog informatie over schelpen, zodat je een echte schelpenkenner wordt!): 

 Zoek bij oostenwind, dan spoelen de meeste schelpen aan. 

 Maak ze thuis schoon, laat ze een nacht in kraanwater staan. 

 Spoel ze daarna nog een paar keer af. 

 Laat je schelpen drogen op oude kranten, doe dit niet in de 
zon of op de verwarming, dan breken ze. 

 Zoek de naam op in een schelpengids of op het internet en 

bewaar ze in potjes met de naam erbij. 

https://watgaanwedoen.nl/schelpen-zoeken-aan-het-strand 

 

Warme Winterdagen bij Museum Broekerveiling! 

De kerstdagen zijn voorbij, de pakjes uitgepakt, de boom is bij de weg gezet en de kliekjes van het kerstdiner 

zijn opgegeten. Nu is het wachten tot de kerstvakantie ook voorbij is… Dat is toch hartstikke ZAAI? Gelukkig 

kan je bij Museum BroekerVeiling terecht voor een lekkere dosis winterse gezelligheid. 

Kom naar de warme winterdagen bij Museum BroekerVeiling. Tijdens de Warme Winterdagen zijn er veel 

activiteiten voor jong en oud waarin gezelligheid en lekker eten centraal staan. Zo kun je broodjes bakken 

boven het kampvuur terwijl je luistert naar verhalen over vroeger. Kom loungen in de lighallen met een warme 

kop chocolademelk en vul je eigen potje met zoet-zure rode kool om mee naar huis te nemen. Tijdens de 

warme winterdagen waan je je helemaal in oude tijden, je wordt omringt door mensen in klederdracht. De smid 

heeft zijn vuur opgestookt en de visrokerij is druk in bedrijf; het museum leeft! 

Houd de website van Museum Broekerveiling in de gaten voor meer informatie over de specifieke activiteiten 

die plaats gaan vinden tijdens deze periode. 

 

Data voor de Warme Winterdagen: 

Zaterdag 19 t/m woensdag 23 december  

Zondag 27 t/m woensdag 30 december  

Zaterdag 2 en zondag 3 januari 2021 

https://broekerveiling.nl/   en https://watgaanwedoen.nl/museum-broekerveiling-warme-winterdagen 

 

https://watgaanwedoen.nl/schelpen-zoeken-aan-het-strand
https://watgaanwedoen.nl/schelpen-zoeken-aan-het-strand
https://watgaanwedoen.nl/schelpen-zoeken-aan-het-strand
https://broekerveiling.nl/evenementen
https://broekerveiling.nl/
https://watgaanwedoen.nl/museum-broekerveiling-warme-winterdagen
https://watgaanwedoen.nl/files/items/schelpen_mossel.jpg

