
 

 

Maandinfo november 2021 

Kinderboekenweek 

Wat een groot succes was de afsluiting van de kinderboekenweek met een boekenmarkt waar 

kinderen hun eigen boeken konden verkopen! Superleuk om de foto’s te zien. 

Reünie 

Woensdag 13 oktober was er nog een reünie voor oud-collega’s in het kader van ons 25-jarig 

jubileum. Het was erg gezellig en leuk om oud-collega’s weer te spreken. 

Het vieren van het 25-jarig bestaan van de Jules Verne is nu bijna voorbij, maar we hebben ook nog 

iets beloofd voor de ouders. Wat we gaan doen blijft nog even geheim, maar zet u vrijdagavond 14 

januari alvast in de agenda!! Verdere informatie volgt nog. 

Corona maatregelen 

De kleuterouders kunnen 2 keer per week hun kind binnen brengen en via de hoofdingang naar 

buiten. Dit verloopt heel prettig en de ouders laten hun kind zelf voor hun spullen zorgen en dat is fijn 

voor de zelfredzaamheid. 

Vanaf volgende week mogen de kinderen uit groep 3 en 4 zelfstandig naar binnen. De leerkrachten 

ontvangen de kinderen binnen. Helaas kunnen de ouders nog niet mee naar binnen bij halen en 

brengen. We kunnen niet voldoende afstand houden in de gangen en aangezien er misschien nieuwe 

maatregelen komen, kunnen ouders nog niet naar binnen.  

Als u op een ander moment in de school komt, houd u dan ook zoveel mogelijk afstand! 

Ouderavond 9 november 

U heeft al een folder gekregen over de ouderavond. We verwachten vanuit elk gezin een antwoord op 

de vraag wie er wel of niet komt. Op die avond mag er 1 ouder per kind in een groep plaatsnemen. 

Dit om de groepen niet te groot te maken. Kinderen zijn dus ook uitgenodigd, want zij vertellen en 

organiseren deze avond. Hoe fijn is dat! 

10 november mogen de kinderen om 9.30 uur naar school. Natuurlijk is uw kind ook 

eerder welkom als dit organisatorisch niet lukt. We gaan met alle kinderen opruimen en 

de avond evalueren. 

De avond ziet eruit als volgt: 

18.50 uur:  De deuren van beide ingangen gaan open. De ouders van de kleutergroepen en 3A 

  komen via de klassendeur naar binnen. Kinderen zullen u ontvangen. 

19.00 uur:  Start van de avond in de klassen. 

19.10 uur:  Via een livestream worden er presentaties gegeven en het schoollied gezongen. U 

  begrijpt dat dit best een uitdaging is, maar we gaan het proberen! 

19.30 uur:  In elke klas wordt de film getoond die de kinderen gemaakt hebben en zullen de 

  kinderen in de klas vertellen over The Leader in Me, hoe ze dit vormgeven en  

  oefenen. 
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20.00 uur:  Gelegenheid om koffie of thee te halen in de speelzaal. Kinderen hebben iets lekkers 

  gebakken voor die avond. Daarnaast is er mogelijkheid om rond te lopen en in klassen 

   te kijken. 

Rond 20.15 uur sluiten we de avond af.  

De kinderen zullen u vragen of u Tips en Tops wilt invullen over deze avond en dit in de dozen te 

doen bij de ingangen of aan de leerkrachten te geven. De leerlingenraad gaat dit later weer uitwerken 

en zij zullen een verslag maken voor de nieuwsbrief. 

U komt toch ook die avond en vergeet u het strookje niet in te vullen???? 

Tekendocent 

We zijn gestart met een traject tekenen op school. 1 keer per week komt er een tekendocent die 

verschillende tekentechnieken aanreikt. Door tekenen trainen we de hersenen en probleemoplossend 

vermogen. Tekeningen zijn puzzeltjes die opgelost moeten worden. (Hoe zet ik iets op papier? Hoe 

gebruik ik het materiaal?) 

Je hebt meer soorten tekenen: 

Het tekenen vanuit gevoel, beleving, gewoonte, met een opdracht, met lijnen, kleur, vlakken en 

tekenen naar waarneming (denk aan een portret, model etc) 

Al deze vormen krijgen de komende periode aandacht. 

Lessen mediawijsheid 

Voor de herfstvakantie hebben we u al gemeld dat kinderen in de bovenbouw soms al kijken naar 

Squid Game. Hieronder een link hoe u hier het beste mee om kan gaan. 

https://www.mediawijzer.net/zo-ga-je-als-opvoeder-in-gesprek-over-squid-

game/?fbclid=IwAR3Poh2KcbM5Ja0QepsSdeMIoFV4puq4SXxjF-qmSyJ8g5tA2-aPhtVgxBE 

Griezel disco op de Jules Verne 5 november 

 Het is zover! Dit jaar gaan we weer dansen! De disco is dit jaar op vrijdag 5 november. 
 De disco voor de groepen 1 t/m 4 is van 16.30 – 17.30 uur. 
 De disco voor de groepen 5 t/m 8 is van 18.30 – 19.45 uur. 
 De groepen 1, 2, 5, 6 mogen door de deur van de onderbouw naar binnen. 
 De groepen 3, 4, 7 en 8 mogen door de deur bij de bovenbouw deur naar binnen komen.  
De entree is €1,00. Nemen jullie zoveel mogelijk gepast geld mee? 

 De ouders hoeven niet mee naar binnen; dan kan het feest gelijk beginnen.  
Om 17.25 en 19.40 uur gaat de deur open, zodat de ouders nog even kunnen mee genieten! 
 De kinderen van de groepen 1 t/m 7 mogen NIET alleen naar huis en MOETEN opgehaald worden. 

Zit uw kind op vrijdag bij Knikkebol? Wanneer u in het ouderportaal aangeeft dat uw kind naar de 
disco mag, wordt uw kind door ons om 16.30 uur opgehaald én teruggebracht om 17.30 uur.  
I.v.m. de veiligheid en overdracht haalt u uw kind dus NIET bij de disco op, maar bij Knikkebol om 
17.30 uur. Voor de disco van de bovenbouw kunnen wij uw kind ophalen bij knikkebol, maar moet u uw 

https://www.mediawijzer.net/zo-ga-je-als-opvoeder-in-gesprek-over-squid-game/?fbclid=IwAR3Poh2KcbM5Ja0QepsSdeMIoFV4puq4SXxjF-qmSyJ8g5tA2-aPhtVgxBE
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kind t/m groep 7 zelf ophalen om 19.45 uur. Groep 8 mag eventueel zelf naar huis. 
 Geeft u uw kind wel een €1,00 mee? 

Uiteraard mogen jullie verkleed komen!  
De OuderRaad heeft er super veel zin in. @e maken er geweldige disco van.  

Tot dan! OuderRaad Jules Verne 

Kleding inzamelen (Bag2school)  
U heeft een folder gehad over onze jaarlijkse kledinginzameling. Op 4 november mag u bij de 

hoofdingang de zakken met kleding neerzetten. De school krijgt hiervoor geld per kilo. Altijd weer 

leuk! 

Online bijeenkomst 

 

 

 

 



16 november oudercafé 

Ons Samenwerkingsverband heeft een oudersteunpunt waarin ouders met elkaar in 

gesprek gaan over de zorgen over hun kinderen en hoe zij daarmee omgaan. 

Het oudersteunpunt is dus Van Ouders Voor Ouders. 

Jullie hebben vast wel ouders die behoefte hebben aan het delen van hun ervaringen en 

gevoelens met ouders die hebben meegemaakt wat zij nu meemaken 

(zie hiervoor de aparte bijlage). 

 

Denkt u aan een gezonde traktatie? 

 

 
 

Benodigdheden: satéprikker en fruit naar keuze 

 

Jarigen in november, allemaal alvast van harte gefeliciteerd 

 

Datum Groep Naam Leeftijd 

04 november 3A Lucy van Zonderen 6 

04 november 8 Elias Madder 12 

07 november 4 Toon Jansen 8 

07 november 4 Max Verhaar 8 

07 november 6 Leilani Scheltinga 9 

09 november 8 Lemis Messaoudi 12 

12 november 3A Merijn Lemmens 6 

12 november 8 Sodiq Sarkisjan 11 

15 november 8 Dejan Stouten 11 

18 november 1-2 A Frankie Jo Smit 5 

18 november 1-2 B Stan Vader 5 

21 november 3A Kyana Brandäo 6 

21 november 6 Milou Piek 9 

25 november 5 Ayahlen Çift 9 

25 november 7 Guusje Swart 10 

30 november 5 Emma Prins 6 

 


