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Nieuwsbrief

Drechterwaard 9
1824 EX Alkmaar
Tel: 072-5628900
www.obsjulesverne.nl

Hoofdluis
We krijgen de hoofdluizen de school nog niet uit. Daarom nog een dringend verzoek om uw kind regelmatig te
controleren en als uw dochter behandeld is, graag een staart in het haar en blijven kammen!

Vanuit de Ouderraad
Beste ouder(s), verzorger(s),
Tot op heden is al bijna de helft van de jaarlijkse ouderbijdrage op de rekening van de ouderraad bijgeschreven. Daar
zijn wij zeer blij mee en u ook erg dankbaar voor. Met deze bijdrage kan de ouderraad alle leuke extra activiteiten in
en rond de school bekostigen. Mocht u nog niets hebben overgemaakt, wat natuurlijk altijd kan gebeuren, dan wil ik
u bij deze vriendelijk vragen dat alsnog te doen. U maakt dan nog steeds kans op een van de twee kerststukken.
De bijdrage kunt u overschrijven naar onderstaand ING-bankrekeningnummer. Het is ook mogelijk uw bijdrage
contant, in een envelop met de naam van uw kind(eren), bij de directie of juf/meester in te leveren. Indien het voor u
niet mogelijk is de bijdrage in één keer te voldoen, wilt u dan contact met mij of Ingrid opnemen?
U kunt het bedrag overschrijven naar IBAN rekeningnummer NL37INGB0003619200 t.n.v. Oudercommissie Jules
Verne o.v.v. ouderbijdrage 2018/2019, de naam van uw kind(eren) en klas. De ouderbijdrage voor dit
schooljaar bedraagt wederom €17,00 per kind.
Namens de ouderraad en alle kinderen van de Jules Verne dank ik u voor uw bijdrage. Wij zullen ook dit jaar weer
met veel plezier de activiteiten organiseren.
Mocht u inmiddels de ouderbijdrage betaald hebben of betalen via de Alkmaarpas, dan kunt u dit bericht als niet
verzonden beschouwen. Voor degene die met de Alkmaarpas vanaf januari kunnen betalen, zullen we ook een
verloting doen onder de snelle betalers. Meer informatie hierover volgt nog.
Met vriendelijke groet,
Ciska van Wichen-Kieft Penningmeester OR e-mail: ouderraadjulesverne@hotmail.com

Medezeggenschapsraad
Er zijn 2 leden die de MR gaan verlaten (Erik en Patricia) en er zijn twee nieuwe kandidaten benoemd, namelijk de
heer Lemmens en de heer Pfaff. Erik en Patricia zullen in januari afscheid nemen. We bedanken ze voor hun inzet
voor de school en het meedenken bij het maken van beleid.

Nieuwe schoolfotograaf
De schoolfotograaf staat gepland op 8 en 9 mei. Verdere informatie volgt later, maar dan kunt u dit alvast in de
agenda zetten. De ervaringen van afgelopen jaar waren niet heel positief, dus heeft de ouderraad een andere
fotograaf gezocht.

School versieren
In de maand december is er heel kort tijd tussen Sint en Kerst. De school wordt altijd in rap tempo in een andere
sfeer gebracht en hier hebben we veel hulp bij nodig. We horen ook vaak dat ouders overdag werken en daarom
hebben we besloten dat we op 6 december vanaf 19.30 uur de school gaan omtoveren van Sinterklaas naar Kerst.
Komt u ook helpen????? Vaders zijn ook van harte welkom!

Kerstfeest
Het kerstfeest wordt dit jaar gevierd op donderdagavond 20 december tussen 17.30 uur en 19.00 uur. Het is de
gewoonte dat ouders en kinderen thuis iets maken wat op school feestelijk gegeten wordt door het maken van een
buffet in elke klas. Verdere informatie volgt later.

Trakteren op school:
Als kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren op school. Nu merken we dat kinderen meerdere dingen meenemen om uit
te delen. Dit is echt niet nodig, want dat kunnen/mogen ze toch niet allemaal opeten. Wilt u hier rekening mee
houden? We hebben het traktatieboek ook weer vernieuwd en elke maand krijgt u een tip via de nieuwsbrief.
Hartige raketjes
Benodigdheden: Cocktail-knakworstjes, blokjes kaas (makkelijkste is een
zakje kant en klare blokjes), snoeptomaatjes, satéprikkers en een witte kool
o.i.d.
Bereidingswijze: Halveer de witte kool en pak deze in zilverfolie.
Halveer diagonaal de blokjes kaas (zodat er driehoekjes ontstaan); Halveer
de snoeptomaatjes. Spies de worstjes aan de satéprikker. Het driehoekige
kaasje er bovenop en het halve snoeptomaatje eronder. Klaar zijn de
hartige raketjes. Prik ze nu allemaal in de witte kool (de maan of planeet).

Digiduif wordt Social Schools
In januari 2019 komt de nieuwe digiDUIF app er aan! Deze gaat “Social Schools 3.0” heten en bevat de volgende
nieuwe mogelijkheden:
 Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje
 Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school
 Groepspagina’s in de app - alle informatie van de klas van je kind op 1 plek
Voorlopig hoeft u niets te doen:
 Zodra je school de nieuwe app gaat gebruiken ontvang je een melding in de oude app en/of op de computer
met een link naar de nieuwe (web)app.
 Tot die tijd gebruik je gewoon nog de digiDUIF app.
 Inloggen in de nieuwe app kan met je bestaande account!

Nog even wat data op een rij:
5 december:
6 december

Sinterklaas op school. De kinderen gaan gewone tijd naar huis.
is een gewone schooldag met de normale schooltijden, maar als het ‘s morgens iets later wordt
dan…………………………..(Ik mag officieel geen uurtje verlof geven!)
6 december:
school in kerstsfeer brengen vanaf 19.30 uur: wie komt ons helpen???
12 december: studiedag leerkrachten: alle kinderen vrij
20 december: Kerstfeest vanaf 17.30 uur tot 19.00 uur (info volgt)
21 december: kinderen vrij vanaf 12.00 uur
En dan gaan we genieten van de Kerstvakantie en zien we elkaar weer terug op maandag 7 januari
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2019!

Nieuws van de peuteropvang en de buitenschoolse opvang Knikkebol
De tijd gaan snel en we zitten nu alweer in de feestmaanden. We hebben ons voorbereid op de Sint die met zijn
Pieten langs komt! Want we versieren de groep terwijl we dansen op Sinterklaasmuziek. Er worden pieten mutsen
geknutseld en uiteraard gaan we ook overheerlijke pepernoten bakken! Uiteraard ontkomen onze peuters van de
peuteropvang er ook niet aan. Met z’n allen oefenen we een heleboel Sinterklaasliedjes dus als jullie prachtige
liederen horen dan zijn wij dat! Kortom de aankomende weken is Sinterklaas ons thema en dat is niet te missen! Wij
zijn blij dat de Sint ook bij ons is langsgekomen.
Is er interesse naar informatie over de opvang? Kijk dan eens op onze site; www.rollebol.nl. Loop ook gerust binnen, u
bent altijd welkom!
Aanwezigheid locatie coördinator Marissa Gankema: dinsdag, woensdag en donderdag
Aanwezigheid locatiemanager Esther Lunshof: vaak op maandag en donderdag middag

Nieuws vanuit het CJG





Two2Tango, een nieuwe methode bij relatievragen; voor mensen die serieuze twijfels hebben over hun relatie
en/of willen scheiden zie voor meer informatie: www.two2tango.info
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over wat Humanitas op dit moment binnen het
thema opvoeden en opgroeien aanbied in Alkmaar.
Elke donderdag is er een gezellige koffie-ochtend voor vrouwen in Mare Nostrum, van 10:00 – 11:30 uur
11 december Kerst activiteiten markt (zie bijlage bij deze nieuwsbrief)

Nieuws uit groep 1/2 A
Afgelopen maand was een drukke en gezellig maand. Eerst hebben wij lampionnen gemaakt en op 11 november zijn
de kinderen langs de deuren geweest. Ze mochten zelfs een snoepje mee naar school nemen! De week erop kwam
Sinterklaas al aan. Heel leuk, maar ook wel heel spannend! In de klas hebben wij een echte stoomboot gemaakt waar
de kinderen lekker in kunnen spelen. Ook hebben wij al Sinterklaasjes geknutseld en mutsen gemaakt voor als
Sinterklaas op school komt. Er zijn ook 2 pieten op school geweest waarvan de kinderen een pietengymles hebben
gehad. Over de daken lopen, cadeautjes zoeken, dat lukte de kinderen allemaal. Aan het einde lekker pepernoten
gegeten. In de klas hebben wij al een aantal brieven van kookpiet gehad. Hij mist het lekkere Spaanse eten hier in
Nederland. In de klas gaan wij daarom een kookboek maken. De kinderen verzamelen zelf allemaal een Spaans
recept en af en toe maken we iets daarvan in de klas. Het kookboek kunnen we dan aan Sinterklaas en kookpiet
geven als ze hier op school komen 
We hebben ook weer een nieuw kindje bij ons in de klas: Ilyas. Fijn dat je er bent!
Groetjes van groep 1/2A

Nieuws uit groep 1/2 B
Wat is dit een leuke, gezellige maar ook zeker spannende tijd. De blaadjes vallen, het wordt sneller donker dan weten
we dat Sint Maarten voor de deur staat. In de klas hebben we dit jaar snoep-lampionnen gemaakt. Wat hebben de
kinderen daar goed hun best op gedaan! Ook is dit jaar de Sint Maarten rap weer gedaan. Femke en Meike wisten de
hele rap nog uit hun hoofd van vorig jaar, knap he!
Naast het knutselen van lampionnen hadden we ook het thema winkel. In de klas hebben we een echte winkel
gemaakt. Waar de kinderen echt boodschappen konden doen en waar de kassière natuurlijk goed moest opletten of
de klanten wel genoeg betaalden maar ook of ze genoeg terug kregen. We zijn met de klas bij de JUMBO op visite
gegaan, zo fijn dat er zoveel ouders hadden aangemeld om mee te lopen. We hebben boodschappen gedaan zodat
we in de klas pizza konden maken. Wat hebben we gesmuld!
Natuurlijk is november ook de maand dat de Sint weer in het land komt. Het sinterklaasjournaal wordt iedere dag
bekeken en de wat gebeuren er weer gekke dingen. Jammer genoeg niet alleen op TV maar ook in de school. De
kinderen hebben al 3 brieven gekregen van piet. Sint mist zo het Spaanse eten als hij in Nederland is dat hij ons heeft
gevraagd om Spaanse hapjes te maken. Piet is zijn kookboek namelijk kwijt. Afgelopen maandag had Piet zelfs van de
hapjes gegeten. Maar dat is niet alles. Piet en Sint hebben ook in ons restaurant gespeeld. Daar is toen jammer
genoeg de staf gebroken. Nu moeten de kinderen helpen om een nieuwe staf te maken voor Sint. Want een Sint
zonder staf dat kan echt niet.
U zult begrijpen dat wij in de klas ook een restaurant hebben waar de kinderen de heerlijkste gerechten serveren.
Er zijn ook nog echte pieten komen gymmen en daar hebben we goed gekeken naar wat gezond en ongezond eten
was. Gelukkig konden de kinderen het goed aan de pieten vertellen, die moesten nog wel het een en ander leren. Het
schoen zetten is ook gebeurd en nu maar kijken of Sint op 5 december bij ons langs kan komen.

Nieuws uit groep 1/2 C
Hallo allemaal
Pietengym
De kinderen hebben gymles gehad van twee pieten in de gymzaal! Samen liepen Ze over
de daken heen en hebben ze geoefend met het bezorgen van pakjes. Ook Hebben ze een
verstop spelletje gedaan met de jongens tegen de meisjes!
Bakken
De kookpiet vroeg ons te helpen om Sinterklaas
zich hier in Nederland Een beetje thuis te laten
voelen. Daarom bedachten we dat we Spaanse gerechtjes moesten maken
om Sinterklaas te helpen. We hebben al verschillende dingen gegeten en
gemaakt, zoals een stokbroodje met Aïoli en Empanadas. De overgroot oma
van Ayahlen kwam ons daarmee helpen. En ze hebben in groepjes dit
heerlijke Spaanse gerechtje gemaakt!
De kinderen, de kookpiet en Sinterklaas vonden het erg lekker!
Tot de volgende keer

Nieuws uit groep 3
November, wat een ontzettend drukke maand, maar vol met leuke dingen!
Zaterdag 17 november is Sinterklaas is Nederland aangekomen. Het was spannend of het allemaal zou lukken, maar
gelukkig was hij daar dan eindelijk! In de klas zijn we sinds de intocht het Sinterklaasjournaal aan het kijken. Ook wij
kregen allemaal pietenplaatjes die we met elkaar mochten ruilen als we een dubbele hadden gekregen. Verder zijn we
in een Sintboekje aan het werk. In dit boekje staan lees- en kleuropdrachten met allemaal letters en woorden die we
al geleerd hebben. We kunnen al zo goed lezen en schrijven, dat we dit voor het grote deel al helemaal zelfstandig
kunnen doen.
We kregen maandag 19 november ook nog een hele spannende brief…. Van… KookPiet! Hij is met Sinterklaas mee
gekomen uit Spanje, maar is zijn Spaanse kookboek vergeten! Hij heeft aan ons gevraagd of we hem willen helpen,
zodat hij en de Sint het Spaanse eten niet te veel zullen missen. Wij hebben voor hem een kookboek gemaakt, waarin
allerlei Spaanse gerechten staan. Met behulp van woorden die we zelf geschreven hebben en mooie tekeningen die
we erbij getekend hebben, kunnen wij hem helpen toch wat van zijn gerechten te maken!
Naast alle Sintdrukte zijn we ook met de groepen 3, 4 en 5 gestart met het handvaardigheidscircuit. Groep 4 en 5 zijn
dit al gewend van de vorige jaren, maar voor ons was het natuurlijk helemaal nieuw! We knutselen op deze 3
(woensdag)middagen in een gemixte groep (3, 4 en 5 door elkaar) in verschillende klassen. We vonden het
spannend, maar toen we het eenmaal een middag gedaan hadden, vonden we het te gek! Er zijn hele mooie dingen
gemaakt. Onder andere een vogelverschrikker in onze groep en een flipperkast in groep 4. Heel tof!

Nieuws uit groep 4
De afgelopen maand is voorbij gevlogen. Wat hebben we met z’n allen weer hard gewerkt.
Naast werken hebben we ook veel plezier. Op vrijdag 16 november zijn we met de hele groep naar de ijsbaan
geweest. Voor sommige kinderen was het schaatsen best spannend maar ze hebben het wel geprobeerd en het lukte
ons ook!
Er zitten zelfs kinderen bij ons in de klas die op schaats les zitten bij juf Richtje.
De Sint is natuurlijk ook in het land en dat vinden we allemaal heel erg leuk. We hebben in de klas 3 brieven
gekregen waarin werd gevraagd of we sinterklaas willen helpen.
Als Sinterklaas op bezoek komt dan gaan we met de hele groep een dansje en een liedje doen; de Welkomstdans van
Raak!
Op Youtube kunnen ze het thuis ook oefenen met dansinstructie.
We trekken ook regelmatig “een positief denken kaartje”.
Op de kaartjes staat een tekst die ons aan het denken zet. De afgelopen week stond er op het kaartje dat het
helemaal niet erg is om hulp te vragen.
Verder hebben we deze week het handvaardigheidscircuit afgerond. We hebben gemeten, getimmerd en geschilderd
en nu hebben we een flipperkast gemaakt. Het was best moeilijk maar geweldig om te doen.

Wat wordt er hard geoefend met de tafels. Er zijn al veel stickers verdiend. Groep 4 ga zo door!!! We zijn trots op
jullie.
We zijn ook erg blij met meester Hans die ons op de dinsdag, woensdag en donderdag extra ondersteunt. Hij helpt de
kinderen met lezen, taal, spelling en rekenen.
De tafels en de klokken oefenen blijft belangrijk en we hopen dat de kinderen dit huis ook doen.

Nieuws uit groep 5
De Kinderboekenweek is alweer een poosje geleden. Elias en Jess hebben meegedaan met de schrijfwedstrijd en zijn
daarbij eerste geworden. Iedereen in de klas was trots op Elias en Jess. Emily deed mee met de voorleeswedstrijd. Zij
had deze in de voorrondes in de klas gewonnen, maar helaas niet bij het voorlezen voor de school.
We hebben in oktober de geschiedenislessen over de prehistorie afgesloten en zijn begonnen met de
aardrijkskundelessen. We hebben het over kaarten, de atlas en plattegronden. Inmiddels zijn wij alweer begonnen
met de lessen over de natuur.
Tijdens de lessen van de Vreedzame School hebben wij het over het oplossen van conflicten.
Vrijdag 2 november hebben wij, samen met de groepen 6, 7 en 8 lampions gemaakt . Het was een hele klus, maar
het zag er gezellig uit.
Groep 5 is inmiddels begonnen met de Rots en Waterlessen op de vrijdagochtend. Wij zijn ook begonnen met
Taakspel, zodat wij nog stiller kunnen werken in de klas.
Vrijdag 16 november zijn wij naar de Meent geweest om te schaatsen, wat was het gezellig! Wij konden kiezen of wij
op een schaatsfiets wilden zitten, meedoen met ijshockey of andere schaatsactiviteiten. We mochten ook gewoon
lekker schaatsen!
Wij hebben les op school gehad voor de voorstelling: Het mysterie van Alkmaar. Liedjes geleerd die bij de voorstelling
hoorden en uiteindelijk naar het De Grote Kerk om de voorstelling te zien. Wat was dat een succes!
Binnenkort het Sinterklaasfeest op school, spannend, maar wel leuk.
Groetjes groep 5

Nieuws uit groep 6
Dit eerste kwartaal in groep 6 hebben we veel leuke dingen gedaan, zoals schaatsen. Bij de Meent waren hele goede
schaatsers, de juf kon het ook heel goed. je kon ook allemaal andere spelletjes spelen, zoals Hockey, Schieten en
andere leuke dingen.
We zijn ook naar het Rijksmuseum gegaan in Amsterdam. We hebben daar mooie en beroemde schilderijen gezien,
zoals de Nachtwacht en nog veel andere mooie schilderijen. We hadden een mooi plekje bij de Nachtwacht. We
hebben ook oude wapens gezien en zijn naar kamers gegaan vol met schatten.
We zijn ook naar de Grote kerk geweest. In die kerk zijn mensen begraven. We hebben gekeken naar een
voorstelling. De voorstelling ging over de geschiedenis. Het was een spannende voorstelling. We hadden ook veel
geleerd van lang geleden.
Fabio en Luka

Nieuws uit groep 7/8
Hij is er weer!
Sinterklaas is weer in het land. Groep 5 tot en met 8 is al begonnen met lootjes trekken (ze mogen niet vertellen wie
ze hebben hebben). Alle kinderen mogen hun schoentje zetten. Sinterklaas komt ook langs op school en we krijgen
op 5 december allemaal een cadeautje. De school heeft tijdens Sinterklaas een gezellige sfeer. Met lampjes,
vlaggetjes en nog meer sinterklaas versiering
Een mysterie in de Grote Kerk: Groep 5 t/m 8 is naar de Grote Kerk geweest voor het toneelstuk genaamd het
mysterie van Alkmaar. We zijn heel dapper met zijn allen door de kou er heen gelopen. Het toneelstuk ging over de
hoofdrolspellers Lars en Bibi die een groot en spannend avontuur beleven. Niet meer liegen in de Grote Kerk ,want
elke leugen komt tot waarheid. Op maandag 19 november is er iemand in de klas geweest om liedjes ervoor te
oefenen, want wij moesten mee zingen.
Weg met die bladeren: Van onze klas hebben Tim, Ihsan, Sarah en Anne op 21 november het schoolplein geveegd.
Samen met kinderen uit de andere klassen is het schoolplein weer bladervrij.
Lekker knutselen: We hebben drie weken één keer in de week handvaardigheidscircuit. De kinderen worden
allemaal verdeeld in groepen. Groep 6 t/m 8 zit boven in drie groepen door elkaar en beneden het zelfde.
Zakken vol met snoep: We hadden ook lampionnen gemaakt voor 11 november, ook in een circuit vorm. ’s Avonds
mochten alle kinderen weer langs de deuren.
Door Stijn en Iris uit groep 8

Cultuurtip

Theater A. F. Vrij zijn brengt een verhaal vol magie rond de Kerst. Spelers van 7 tot
70 jaar oud acteren, dansen en zingen vol passie. Het theater is deze keer
omgetoverd tot een prachtig winter wonderland. Deze keer over Victorientje.
Victorientje is een fantasieverhaal, dat met een knipoog verbonden is met onze
geschiedenis. Het is de naam van het beeld in het Victoriapark, dat in 1876 geplaatst
is en verbeeldt de godin Victoria. Victorientje is een symbool voor Alkmaar; voor de
Victorie van Alkmaar, die begon bij de overwinning op de Spaanse bezetter in 1573.
Jaarlijks vieren we dat op 8 oktober.
Wat zal er gebeuren als zij op een dag tot leven komt en de wensen van sommige mensen kan laten uitkomen?
Daarover gaat de voorstelling.
Op vrijdagavond 20.00 uur, zaterdag (matinée; 15.00 uur) en zondag (matinée;15.00 uur) van 14 t/m 30 december
2018. Alle reden dus om te komen kijken. En waarom nog meer? Juf Anne van groep 4, Selinay, Evy en Abigael
van groep 5 spelen erin mee.
https://www.vrijzijntheater.nl/ voor het bestellen van tickets of via juf Anne voor 2-12-2018, dan zijn de kaarten voor
€ 10,00 p.p.
Ook willen wij u vragen om naar de activiteit “Verhalen over Engelen” te komen kijken in de bibliotheek
Kennemerwaard in het centrum van Alkmaar op 8 December a.s. om 15 uur. De entree is gratis! Hier kunnen jullie de
acteurs persoonlijk ontmoeten en krijgen jullie een voorproefje van dit bijzondere verhaal.
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