
 
 

 
 

Maandinfo oktober 2020 

 

Bereikbaarheid ouders  

We merken dat telefoonnummers van ouders niet altijd kloppen en dan is het lastig om u te bereiken. Wilt u een 

nieuw telefoonnummer doorgeven via Social Schools aan de leerkracht? 

 

Vignet Gezonde school: voor Voeding en Sport en Bewegen  

Als je een Vignet voor Gezonde School aanvraagt, zitten daar themaonderdelen bij. Wij hadden 

al Gezonde Voeding en nu hebben we Sport en Bewegen erbij gekregen. We proberen kinderen 

een gezonde leefstijl mee te geven en hier hoort waterdrinken, fruit of snoepgroente rond 10 

uur en een gezonde lunch ook bij. Wilt u zelf ook weer eens kritisch kijken wat u uw kind 

meegeeft!  

Daarnaast gymmen we twee keer per week met een vakleerkracht en is er SportX na schooltijd 

en tussen de lessen door bewegen we meer door leuke spelletjes te doen nadat kinderen 

gerekend of met andere vakken bezig zijn geweest. Ervaring leert dat inspannen en 

ontspannen/bewegen goed is voor kinderen. 

 

Corona perikelen 

Nu leerkrachten eerder getest kunnen worden op Corona, hopen we dat dit zo min mogelijk uitval van leerkrachten 

oplevert. Als een leerkracht zich bij mij meldt en getest wordt, ga ik eerst op zoek naar een invaller. Als die invaller er 

niet is, moet ik helaas melden dat de kinderen uit die groep die dag niet naar school kunnen. Dat is voor u als ouders 

ontzettend vervelend, maar de groep opdelen is ook geen gezonde situatie, dus dat gaat helaas niet. Ik adviseer u 

dringend om nu al een vangnet te zoeken voor het geval uw kind niet naar school kan! 

 

De leerkracht zal zo snel mogelijk via Social Schools opdrachten versturen naar de kinderen thuis, zodat ze wel aan 

het werk kunnen. We hopen dat de leerkracht dezelfde dag nog een negatieve uitslag krijgt en de volgende dag weer 

aan het werk kan, maar als de wachttijden oplopen, kan het ook 2 dagen duren. 

 

Als de leerkracht langer dan 2 dagen wegblijft en er is geen invaller, dan gaat de derde dag een andere groep naar 

huis. U hoort dat op tijd, zodat u er rekening mee kunt houden. Kinderen krijgen dan ook werk mee naar huis. 

Bij een positieve test, komt de GGD en zal een contact onderzoek starten als dat nodig is.  

Laten we hopen dat het zo min mogelijk voorkomt! 

 

Alkmaarpas 

Door Corona heeft de ouderraad nog niet alle ouderbijdragen ontvangen via de Alkmaarpas. Als u een Alkmaarpas 

heeft , kunt u altijd even bij Ingrid langs als u uw kind brengt of vlak voor 14.00 uur. Het geld wat op de pas staat, 

kunt u alleen voor school gebruiken. Na december haalt de Gemeente Alkmaar het geld eraf en gaat het terug naar 

de algemene reserve. Na januari wordt de pas weer gevuld voor 2021. Het zou fijn zijn als de ouderraad hier nog van 

kan profiteren! Bedankt alvast. 
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Studiedagen en herfstvakantie: 

 

De kinderen zijn vrij vanaf 7 oktober tot maandag 19 oktober. 7 en 9 oktober zijn studiedagen voor leerkrachten. 8 

oktober is Alkmaars ontzet en zijn leerkrachten ook vrij. Zelf word ik geopereerd aan mijn schouder op 8 oktober. Ik 

hoop dat de herfstvakantie voldoende is om te herstellen! 

Maandag 5 oktober hoeven de kinderen geen lunch mee te nemen. We krijgen de lunch aangeboden 

vanuit het 8 October comité. Wel graag een bord en bestek meegeven, voorzien van naam en graag in 

een plastic tas. 

Muiswerk 

Voor de zomervakantie is Muiswerk veel ingezet om met alle vakken te oefenen. 

De kinderen weten het ook al goed en hieronder vindt u nog even de reden 

waarom we dit doen. 

Muiswerk wist u dat……..!  

 

 Leerlingen lekker thuis kunnen werken aan hun eigen doelen van taal en rekenen! 

 Deze doelen worden samen met de docent en de leerlingen afgesproken. Als u zelf ideeën  heeft, komt gerust 

even langs, bij Isa of Ellen. 

 De oefeningen zijn heel praktisch en duidelijk! 

 3x 10 minuten per week is genoeg! 

 Het is een grote hulp voor kinderen om leerstof blijvend aan te leren.  Bijvoorbeeld  de tafels, of (werkwoord) 

spelling.  

 Het is ook  leuk om samen met je kind een uitdaging aan te gaan.  

 

Kinderboekenweek 

We zijn begonnen met de start van de kinderboekenweek. Vanuit cultuur gelden hebben we iemand ingehuurd die 

met de kinderen een schimmenspel heeft gemaakt. Een techniek die niet vaak gedaan wordt, maar ontzettend leuk 

was om te doen met de kinderen. 

We hadden u graag uitgenodigd om te komen kijken, maar dit gaat helaas niet lukken. Er is een compilatie gemaakt 

vanuit elke klas en deze wordt binnenkort verstuurd via Social Schools. Zo krijgt u toch een indruk wat we op school 

gedaan hebben. 

 

Vanuit de OR 
 
De OR heeft de eerste vergadering alweer achter de rug. Er zijn grootse plannen gemaakt voor aankomend 

schooljaar. Nu wordt het de uitdaging om alles Coronaproof te organiseren. 

 
Op vrijdag 23 oktober is er dit jaar een disco met thema 'HALLOWEEN'.  

 
Binnenkort krijgt u de vraag om de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is 

vrijwillig en het gehele bedrag komt ten goede aan de kinderen van de Jules 
Verne.  

We hopen dat iedereen zijn/ haar bijdrage wilt betalen, zodat we alle activiteiten 

die wij gepland hebben door kunnen laten gaan.  
 

Afgelopen schooljaar zijn er op vrijdag 19 juni klassenfoto's gemaakt. Veel ouders 
hebben deze foto's besteld; super leuk! Maar we weten niet of iedereen de foto ook daadwerkelijk ontvangen heeft. 

Wanneer u wel betaald heeft, maar de foto niet ontvangen heeft, wilt u dit dan melden? Dit kan door middel van een 

mail naar ouderraadjulesverne@hotmail.com of bij een van de leerkrachten.  
Hij/ zij kan het doorgeven aan de OR.  

 

mailto:ouderraadjulesverne@hotmail.com


 
Voor nu wens ik u een goed schooljaar en wanneer wij extra handen kunnen gebruiken bij een activiteit, dan leest u 

het! 
 

De OuderRaad van de Jules Verne  

 

Nieuws uit groep 1/2A 

 

De start van het schooljaar is voor kleuters toch altijd weer even 

spannend. Sommige kinderen kwamen van een andere klas en 

moesten toch weer even wennen aan 2 nieuwe juffen. Gelukkig 

ging dat allemaal al heel snel goed!  

De eerste weken hebben wij aan onze verjaardagskalender en aan 

onze verjaardagmuts geknutseld. Ook zijn wij gestart met de 7 

gewoontes van “the leader in me” boom in de klas. Dit kunnen de 

kinderen al heel goed benoemen! 

  

Nu hebben wij het thema ‘dino’s’ in de klas. We zijn gestart met een 

spannende dino-hoek. De kinderen mochten zelf bedenken wat ze er 

graag in wilden. De vulkaan en de vuurbal werden genoemd en 

boekjes over dino’s en lekkere kussens om ze in “de grot” te lezen. 

Ook natuurlijk dino’s om mee te spelen.   

Dit past bij het thema van de Kinderboekenweek ‘en toen’. Het thema 

is begonnen met een ei dat plotseling in de klas stond. Wat zal er in 

zitten? En wanneer zal het ei uitkomen? Vervolgens hebben wij een 

workshop met schimmenspel / schaduwtheater over dino’s gehad. 

Hierin hebben wij zelf een dino gemaakt en hebben we zelf schaduwtheater gespeeld. De aankomende weken gaan 

wij nog verder met dit leuke thema! 

  

Groetjes van groep 1/2A 

  

Nieuws uit groep 1/2B 
 
Deze maand zijn we met allerlei leuke activiteiten gestart. Elke vrijdag hebben de kinderen theaterles van 

theaterdocent Rosanne. De kinderen dansen, doen spelletjes, spelen verschillende rollen en bewegen zo de hele les!  

We zijn ook gestart met een inloop. Elke ochtend starten de kinderen aan hun eigen tafel en doen daar een werkje. 

Dat is meestal een taal-, reken- of motorische activiteit. Het is fijn dat kinderen bij binnenkomst meteen kunnen 

beginnen.  

De gewoonten van The leader in me oefenen we elke dag. We hebben er al drie van de zeven gehad en de kinderen 

zijn er druk mee! We hebben echt een paar sterren in proactief zijn, sommige kinderen kunnen heel goed beginnen 

met het einddoel voor ogen (een plan maken) en deze week oefenen we met belangrijke zaken eerst doen. In de mail 

hierover meer.  

Tot slot zijn we begonnen met het thema dino’s en dat leeft enorm! We hebben 

dit thema gekozen omdat de Kinderboekenweek eraan komt en het landelijke 

thema is ‘En toen…?’ (geschiedenis). Juf had bedacht dat het leuk zou zijn om de 

themahoek in te richten als opgravingsplek waar dinobotten te vinden zijn. Het 

eerste moment echter dat de kinderen in de hoek speelden werd het een 

dinoland waar je kaartjes kon kopen en 

waar je als bezoeker van alles kan bekijken. 

Hoe leuk is het om met deze kinderen te 

werken die zelf zoveel geweldige ideeën 

hebben! We zijn dus nu druk bezig om een Dinoland in te richten. De kinderen 

willen een bos, een waterval, rotsen, nesten met eieren, dino’s natuurlijk, een 

dinoskelet en een vulkaan. Bij de foto’s ziet u wat er al gemaakt is.  



 

De kinderen hebben deze week een les gehad van een cultuurdocent die met de kinderen een schimmenspel heeft 

gemaakt. Alle kinderen tekenden en knipten eerst een dinosaurus uit zwart papier en maakten daarmee in kleine 

groepjes een verhaal voor een wit scherm. U krijgt daar een filmpje van opgestuurd! 

 
Nieuws uit groep 3 
 
De afgelopen weken hebben wij al heel wat letters geleerd. De komende periode gaan we hier mee door. We horen 

geregeld dat er thuis ook met de kinderen gelezen wordt. SUPER! 

De rekenlessen hebben nu en de komende tijd betrekking op het splitsen van getallen tot 10. 

We zijn inmiddels van start gegaan met Leader in me. We werken daarbij aan diverse gewoontes. De eerste 

gewoonte (wees proactief) hebben de kinderen thuis ook in de praktijk gebracht. Hier hebben wij hele mooie foto’s 

van gezien. De tweede gewoonte (einddoel voor ogen), heeft twee groepsdoelen opgeleverd: Binnen 10 tellen met je 

maatje in de rij staan en stoel aan schuiven. 

Inmiddels zijn we gestart met gewoonte 3 Belangrijke zaken eerst (eerst werken dan spelen) en gaan we in de 

komende week met gewoonte 4 Eerst begrijpen, dan begrepen worden (luister voordat je praat) aan de gang.  

 

Wij hebben afgelopen maandag 21 september met juf Ellen (van het poppentheater) besproken wat voor speelgoed 

er was in de tijd van Jules Verne. Nadat we deze inleiding hadden gehad, mochten we zelf poppen maken om daarna 

met deze poppen een schimmenspel te kunnen spelen. 

De beelden zijn op Social Schools terug te vinden. 

 

Groetjes groep 3 

 
Nieuws uit groep 4 
 
Beste ouders, 

Wij zijn dit schooljaar goed begonnen en wij leren elkaar steeds beter kennen. Wel merken de kinderen dat zij in 

groep 3 meer mochten spelen, maar dit wordt elk jaar een stukje minder. Zij moeten veel doen. Aan de nieuwe 

methodes moeten zij natuurlijk ook wennen.  

Momenteel zijn wij bezig met Leader in me en staan er 7 gewoontes centraal:  

 Gewoonte 1: Weest proactief. Je maakt je eigen keuzes. 

 Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen. Maak een plan. 

 Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst. Eerst werken, dan spelen .  

 Gewoonte 4: Denk win-win. Zoek naar voordeel voor iedereen. 

 Gewoonte 5: Eerst begrijpen dan begrepen worden. Luister voordat je praat. 

 Gewoonte 6: Creëer synergie. Samen is beter. 

 Gewoonte 7: Houd de zaag scherp. Evenwicht voelt het best. 

Voor de herfstvakantie hebben wij gewoonte 1 t/m 3 behandeld en na de herfstvakantie gaan wij verder met de rest. 

De termen gebruiken wij ook gedurende de lessen en oefen vooral ook thuis met de kinderen. 

 

Vorig jaar werkten de kinderen met Lijn 3 en dat is nu Staal geworden. Deze methode wordt zowel voor spelling als 

voor taal gebruikt. Dit jaar gaan de kinderen twaalf spellingcategorieën leren en elke week leren zij een nieuwe. De 

gekke filmpjes en raps vinden zij natuurlijk erg leuk; vraag uw kind  maar naar het luchtwoord. Taal is nog lastig, 

want ze hebben een werkboek en een bronnenboek nodig; ‘’Waar kan ik het vinden?’’. 

 

Ook met Bouw zijn wij gestart en de kinderen zijn erg enthousiast. De kinderen van groep 8 vinden het tevens leuk 

om de kleintjes te begeleiden. Tijdens een Bouw-les lezen de kinderen van groep 4 letters en woordjes en controleren 

de groep 8 leerlingen of het goed is. Maandag, donderdag en vrijdag zijn wij hiermee bezig. 

 

Voor begrijpend lezen doen de kinderen Nieuwsbegrip. Hierbij behandelen de kinderen een actuele nieuwstekst en 

maken zij hier diverse opdrachten bij. Wanneer de les afgelopen is, kijken wij een jeugdjournaal van Nieuwsbegrip.  

 

Ook doen zij natuurlijk vele andere dingen. Denk hierbij aan: gym, drama, muziek, verkeer, Engels, schimmenspel en 

ik vergeet vast nog een hoop. De foto’s hiervan blijf ik sturen. 



 

 

Groetjes, 

Meester Rodney 

 

Nieuws uit groep 5 
 
Wat hebben we alweer veel gedaan de eerste maand van school. De eerste blokken en thema’s zijn al klaar. Met taal 

hebben we het over het ziekenhuis gehad en zijn nu begonnen met het thema nacht. Bij spelling hebben we alle 

categorieën uit groep 4 herhaald en zullen bijna weer nieuwe categorieën gaan leren. Met rekenen zijn we begonnen 

met het herhalen van de stof van eind groep 4. We merkten dat het geheugen weer even opgefrist moest worden. 

Ook zijn we gestart met de Leader in me. Erg leuk om zo samen alles te ontdekken. Hierbij zijn we bezig geweest met 

gewoonte 1, 2 en 3. Wees proactief, Begin met het einddoel voor ogen en Belangrijke zaken eerst. Ieder kind heeft 

een handje een handje gemaakt met wat zij belangrijk vinden en aan welk doel ze willen werken. Onze boom in de 

klas wordt steeds een stukje mooier! Het is ook heel leuk om te horen en te zien dat de kinderen de termen uit 

zichzelf al gaan gebruiken.  

Het eerste thema van geschiedenis hebben we alweer bijna afgerond. Wat hebben we een hoop geleerd over de 

jagers en boeren! We hebben rotstekeningen gemaakt, hunebedden getekend, en tijdens de pauzes gingen sommige 

kinderen helemaal terug in tijd en waren ze jagers en verzamelaars. Vanaf 

volgende week gaan we starten met natuur en techniek, ze hebben er nu al zin 

in. 

Op dit moment zijn we gestart met de Kinderboekenweek, En toen? en hebben 

we een ontzettend leuke workshop gehad, het maken van een schimmenspel. Juf 

Ellen van poppentheater Belletje Sterk kwam bij ons in de klas en heeft ons een 

kleine voorstelling gegeven, een schimmenspel en daarna mochten we zelf aan de 

slag. Ons Schimmenspel stond in het teken van de boeren en jagers. Op zwart 

papier tekenden we allerlei verschillende dingen en mochten we daarna in kleine 

groepjes zelf verhaaltjes bedenken en uit spelen. 

We zullen ook  een voorleeswedstrijd houden, terug in de tijd gaan en natuurlijk 

lekker met boeken in de weer zijn. Ook willen we de komende tijd meer met 

groep 6 gaan samenwerken. Zo hebben we al gezellig met z’n allen geschilderd. 

Nieuws uit groep 6 
 
Afgelopen week hebben wij een schaduwspel gemaakt in de klas. We gingen eerst 

zelf naar een toneelstukje kijken  

en daarna kregen we uitleg hoe wij het gingen doen.  

Iedereen kreeg een eigen verhaal dat ze moesten spelen. Het ging over allemaal mensen die dingen van de  

wereld hadden ontdekt. Het waren leuke en spannende verhalen.  

  

Daarna hebben we figuurtjes geknutseld die bij het verhaal hoorden en mochten we oefenen achter een  

echt doek met licht.  

Na het oefenen hebben we een kleine voorstelling gegeven. 

We vonden het leuk maar ook spannend. 

 

Geschreven door Marith en Silvia uit groep 6 

 

Nieuws uit groep 7 
 
We hebben woensdag een begrijpend lezen en reken toets gehad en op vrijdag een topo toets gehad. We hebben 

elke vrijdag moeten we ons doel in het Engels zeggen. En we hebben een boom van houtskool gemaakt.  

 



 

En we hebben een Leader in Me: dat is een boom met 7 gewoontis. We zijn nu met 3 gewoontes bezig en dat zijn pro 

actief, eind doel voor ogen zijn, belangrijke zaken eerst. 

 

We hebben nieuwe luchtwoorden van spelling. 

 

We hebben op donderdag een schaduw theater (schimmenspel) over Napoleon die vroeger soldaat wil worden. In de 

klas hebben een mozaïek gemaakt op het raam, a la Mondriaan. Dit hebben we met z’n allen gemaakt. 

 

Wij doen nu ook taakspel. Elke dag moeten twee mensen klassendienst doen. Wij zijn met spelling en rekenen een 

blok verder gegaan. We zitten met rekenen nu eindelijk in groep 7. Wij zijn bezig met nieuwsbegrip, dit gaat over 

Super Mario. Elke week een nieuw onderwerp. Wij hebben elke week een keer tostidag. We hebben dit jaar 

boekbespreking  er bij. Naast een spreekbeurt. 

 

Groetjes, 

Jess en Rick 

 

Nieuws uit groep 8 
 
Het was heel druk voor groep 8. We hadden 2 september al een topografietoets over alle werelddelen. Op 10 

september kregen we een topotoets over Afrika. En raad eens? Iedereen had een 10!  

Op 13 september is Rik 11 geworden en Francis is op 14 september 12 geworden.  

Woensdag 23 september beginnen de kinderpostzegels. Dat houdt in dat wij, groep 8, dan postzegels of andere 

voorwerpen gaan verkopen. Je mag langs de deuren of je laat een filmpje zien. Mensen kopen dan postzegels of 

andere voorwerpen. Het geld gaat dan naar kinderen die geen goed thuis hebben. Op 23 september hebben Janiek 

en ikzelf, Rinke, bijna 200,00 euro opgehaald!  

Op donderdag 24 september hebben we een topografietoets over Zuid-Amerika.  

Ook hebben we op 24 september een nieuwe stagiaire gekregen, juf Nancy. We krijgen juf Nancy tot, ongeveer, 

december of januari.  

Op 27 september wordt Camila 11.  

En we gaan binnenkort schaatsen met de klas! Dan gaan we Icegames doen. Dat zijn spelletjes op het ijs. 

Bijvoorbeeld ijshockey, plastic gooien in prullenbakken, maar natuurlijk ook gewoon schaatsen op het ijs. Maar dat 

komt allemaal waarschijnlijk pas in december of januari. Dit was de nieuwsbrief voor september. 

 

Groetjes Rinke en Djerzinyo 

 
 
Gezocht: schaakleraar/lerares  Jules Verne 
 

Schaken is uitermate geschikt voor de verdere ontwikkeling van het brein. 

Kinderen die leren schaken hebben daar profijt van. Daarnaast leren de 

kinderen creatief en kritisch denken om problemen op te lossen. De 

afgelopen jaren zijn er vele kinderen druk bezig geweest met het leren 

schaken op school. Deze kinderen hebben hier veel hulp bij gehad van 

schaakmeester Erik. Erik heeft dit met veel plezier gedaan, maar wil nu 

graag het stokje overdragen aan iemand anders. Vandaar dat wij op zoek 

zijn naar een nieuwe schaakleraar. De kinderen leren via de website 

chessity.com de regels van het schaken, daarnaast is er uiteraard de 

mogelijkheid om de geleerde kennis op een schaakbord in de praktijk te brengen. Bent u of kent u iemand (mag ook 

een opa of oma, buurman etc zijn) die het leuk vindt om een klein groepje leerlingen (ongeveer 10 kinderen) te 

begeleiden? U hoeft zelf geen schaakexpert te zijn, enthousiasme en plezier is eigenlijk meer dan genoeg.  

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als schaakleraar? Dan kunt u een mailtje sturen naar 

r.verheul@ronduitonderwijs.nl. Alvast bedankt voor het meedenken! Het zou zonde zijn als het schaken zou stoppen. 
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Op 6 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd. 

Iedere klas houdt zijn eigen wedstrijd en die winnaars doen mee met de schoolwedstrijd. 

Uiteindelijk hebben we twee winnaars. 1 uit de onderbouw en 1 uit de bovenbouw. 

Een winnaar uit de onderbouw en een winnaar uit de bovenbouw. 

De winnaar uit  groep 7 of 8 mag meedoen met de Nationale voorleeswedstrijd. 

De plaatselijke vervolgronde wordt door de bibliotheken georganiseerd en starten in januari en duren tot half maart 

2021. 

Het aantal tussenrondes dat de bibliotheken organiseren is afhankelijk van het aantal deelnemers in 

onze regio. 

Regels voor de schoolronde en de rondes voorafgaand aan de provinciale finale: 

 Deelnemers kiezen een boek waar ze enthousiast over zijn en dat leuk is om naar te luisteren. 

 Deelnemers kiezen een boek dat bedoeld is voor groep 7/8 ( bij voorkeur een B-boek voor 9-11 jaar). 

 A-boeken ( 7-9 jaar ) zijn niet verboden maar worden afgeraden. 

 Niet toegestaan : zelfgeschreven boek, een prentenboek, een tijdschrift, een gedicht, een schoolboek of een 

fotokopie. 

 Wel toegestaan : een boek in dialect of streektaal. 

Kijk voor meer uitgebreide spelregels en informatie op: 

www.de nationalevoorleeswedstrijd.nl 

Wij hebben er zin in! 

 

Gratis kinderboeken voor de schoolbieb sparen bij Bruna 

 

 
 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in op school. 

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 30 september t/m 

11 oktober 2020). 



 

 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 14 november 2020 ingeleverd worden bij uw lokale Bruna-winkel. 

Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen. 

 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 

waardebon voor het te besteden bedrag. 

 De school mag t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

 

 
Jarigen in oktober 
               

01 Taiane  gr 3 

02 Helin  gr 1/2A 

04 Luke  gr 1/2B  

06 Lena  gr 1/2A 

09 Kalil  gr 1/2A 

09 Roan  gr 1/2B 

10 Taysir  gr 1/2B 

13 Djim  gr 5 

16 Hussein  gr 4 

18 Julian  gr 1/2A 

22 Ilyas  gr 1/2A 

24 Rania  gr 8 

28 Wessel  gr 1/2B 

29 Liam  gr 1/2B 

29 Ilias  gr 6 

30 Saeed  gr 4 

 

Vakantie Musicaldag 

Heb je zin om zang- dans- en acteerles te krijgen van twee professionele docenten Bertine Verbeek en Marlies van 

Winkel? Kom dan mee doen aan The Wiz musicaldag in de herfstvakantie! Je kunt kiezen uit 1 van de volgende 

dagen:  

 Zondag 11 of maandag 12 oktober, beide in Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar 

 Leeftijd: 7-12 jaar (vanaf groep 4) 

 Tijdens de dag wordt e.e.a. gefilmd en een link naar een presentatie wordt einde dag gemaild om thuis 

samen te bekijken. 

Let op: Bij inschrijving geeft u toestemming voor het verspreiden van de film. 

 Aanmelden via: https://www.artiance.nl/cursus/vakantie-musicaldag/In The Wiz raakt Dorothy die de 

weg kwijt en komt in een wonderbaarlijk land terecht komt. Ze gaat op zoek naar een tovenaar die haar kan vertellen 

hoe ze de weg naar huis terug kan vinden. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze een vogelverschrikker zonder verstand, 

een blikkenman zonder hart en een leeuw zonder moed. Samen gaan ze verder en zoeken ze naar huis, hart, 

verstand, moed en bovenal zichzelf. 

 

 

 

 

 

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


 

Tips voor de herfstvakantie 

IJsbaan de Meent 

Op vrijdagavond 9 oktober opent IJsbaan De Meent Bauerfeind haar deuren voor het nieuwe schaatsseizoen. 

Kom GRATIS schaatsen van 19:00 - 21:00 uur en help de “spanning van het ijs” af halen. Tot en met zondag half 

maart 2021 kan er weer volop geschaatst worden op de halfoverdekte 400-meterbaan. 

 

De ijsbaan is inmiddels een begrip in Alkmaar. Op de halfoverdekte 400-

meterbaan schaatsen in de winterzon geeft het echte wintersport gevoel. 

Voor veel schaatsers een heerlijke manier om in conditie te blijven of om te 

trainen voor áls er tijdens een strenge winter natuurijs komt. Gezinnen met 

kinderen of opa’s en oma’s met kleinkinderen zien een bezoek aan de 

ijsbaan steeds vaker als een echt dagje uit.  

https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Uitagenda/sportcomplex-de-
meent/ijsbaan-de-meent-open-nieuw-schaatsseizoen/vrijdag-9-oktober-2020 

Korren of jutten aan zee 

Korren gebeurt met een net dat over de bodem van de zee wordt gesleept. 

Het is een zwaar werk, maar vele handen en handjes maken licht werk. Na 

het binnenhalen kijken jullie met spanning naar de vangst. Elke vangst is 

weer anders en roept andere verhalen op. De gids zal je vertellen over 

zeesterren, de krabbetjes, de platvissen en andere zeedieren die je vangt. 

Bij het jutten lopen jullie langs de vloedlijn en/of de duinenrij en 

kijken jullie wat er allemaal is aangespoeld: schelpen, krabbetjes, haaien-

eieren, allerlei wieren, zeesterren. Aan de hand van de vondsten vertelt de 

gids meer over het leven in de zee. 

Duur: ongeveer 1,5 - 2 uur 

De kust is dynamisch en leeft! Dat zul je zien en ervaren op deze avontuurlijke excursies. Laat je betoveren door de 

altijd wisselende omstandigheden aan de kust. 

Een kor- of een jut-excursie is een belevenis! Iedere derde zondag van de maand in Bergen aan Zee 

https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Uitagenda/IVN-Noord-Kennemerland/korren-of-jutten-bergen-aan-

zee/zondag-18-oktober-2020 
 

Iedere woensdagmiddag kun je gratis knutselen bij Wijkcentrum Mare Nostrum in 
Alkmaar. 

Kids Fun vindt iedere woensdagmiddag plaats van 15:00 - 16:00 uur, 

speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kom gezellig meedoen, het is 

GRATIS en je krijgt ook nog een glaasje limo en een koekje. 

Data 

7 oktober - Van Alkmaar de Victorie 

14 oktober - met de muziek mee 

 

https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Uitagenda/wijkcentrum-mare-nostrum/kids-fun-bij-mare-nostrum/woensdag-
14-oktober-2020 

 

https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Uitagenda/wijkcentrum-mare-nostrum/kids-fun-bij-mare-nostrum/woensdag-14-oktober-2020
https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Uitagenda/wijkcentrum-mare-nostrum/kids-fun-bij-mare-nostrum/woensdag-14-oktober-2020


 

Nieuw in Alkmaar - Een sportseizoen met vijf verschillende sporten tijdens de 
SportXperience 

Dinsdag 6 oktober start de eerste les van SportXperience, een nieuw 

Alkmaars initiatief voor kinderen van 6 t/m 11 jaar. Vijf lokale 

sportverenigingen hebben de handen inéén geslagen, waardoor de 

deelnemers gedurende het sportseizoen maar liefst vijf verschillende 

sporten uitproberen. Elke vijf weken staat er een andere sport op het 

programma, waarbij achtereenvolgens rugby, handbal, schermen, 

atletiek en tennis aan bod komen. Zo ontstaat de unieke mogelijkheid 

te ontdekken waar de interesses en talenten van de kinderen nu écht 

liggen. Na afloop van het sportseizoen ontvangen de deelnemers 

bovendien een sportadvies op maat. Deelnamekosten voor het 

complete seizoen (25 weken) bedragen € 75,-. Aanmelden kan online 

via www.alkmaarsport.nl/sportXperience.  

Vijf verenigingen, waaronder de Alkmaarse Rugby U.F.C., A&O 

Handbal, Holland Schermen, Atletiekvereniging Hylas en TC Alkmaar 

hebben een toekenning gekregen uit het lokale sportakkoord van 

Alkmaar. Hun initiatief tot de organisatie van een nieuw sportmodel 

overtuigde de beoordelingscommissie waardoor het plan nu realiteit 

wordt. Met de coördinerende ondersteuning van Alkmaar Sport zal 

SportXperience vanaf oktober gaan draaien.  

Kinderen van 6 t/m 11 jaar kunnen zich aanmelden, je beoefent elk van de vijf sporten gedurende vijf weken. Elke vijf 

weken ga je op een andere sportlocatie in Alkmaar aan de slag. Per leeftijdscategorie en sport kunnen de 

trainingsdagen en -tijden verschillen. De eerste sport die op het programma staat is rugby (Robonsweg) waarbij elke 

dinsdag getraind wordt (6-7 jaar van 18.00-19.00 uur en 8-11 jaar van 18.30-19.30 uur). Aan het einde van het 

sportseizoen heb je zo heel veel verschillende sporten en sportlocaties verkend en zijn deelnemers klaar voor een 

advies op maat, om te bepalen welke sport nou écht bij hen past. 

Aanmelden (€ 75,- per sportseizoen van 25 weken) kan via www.alkmaarsport.nl/sportxperience. 

  

http://www.alkmaarsport.nl/sportXperience
http://www.alkmaarsport.nl/sportxperience

