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Derde kleutergroep
Na de voorjaarsvakantie starten we een derde kleutergroep. De oudste kleuters uit beide kleutergroepen vormen 1
groep en juf Anke gaat deze groep full-time draaien. Dit is fijn, omdat ze de meeste kinderen al kent.
Dit betekent wel dat er in groep 7 een invaller komt tot de zomervakantie. We hebben meester Jeroen Kleiboer bereid
gevonden om de klas over te nemen. Hij heeft ervaring in groep 7 en zit in een invalpool van Ronduit. Op maandag
en dinsdag is juf Chantal er gewoon. Jeroen zal voor de voorjaarsvakantie een dag meedraaien in groep 7, zodat de
kinderen hem al een keer gezien hebben en Anke zal de groep met hem doorspreken.
Nu er een derde kleutergroep bijkomt, is er ook een verhuizing gepland van 2 groepen. Groep 5/6 gaat naar boven.
Daar is nog een lokaal beschikbaar. Groep 3 gaat in het lokaal van groep 5/6, zodat de kleuters bij elkaar in de buurt
zitten en ook makkelijker gebruik kunnen maken van het voorplein.
We zullen voor de voorjaarsvakantie deze verhuizing zo goed mogelijk regelen, zodat alle groepen weer fijn starten na
de voorjaarsvakantie.
Juf Roos is met zwangerschapsverlof na de voorjaarsvakantie en wordt vervangen door juf Birgitt.

Nieuwe meester
We hebben een nieuwe meester op school die in de kleuterklas en in groep 8 extra gaat
helpen. Zijn naam is Eddy en we hebben foto van hem. Groep 8 gaat hem programmeren,
zodat de kleuters met hem kunnen werken. Veel succes!

SportX Hockey
Vanaf woensdag 8 februari start het volgende blok van SportX. Dit is het vijfde blok en de sport is: Hockey.
De groepen die zich mogen inschrijven zijn groep 3, 4, 5, 6. De tijd is 15.00-16.00 uur.
U kunt uw kind hiervoor inschrijven.

Schaken
Juf Twanneke heeft de afgelopen jaren schaken gegeven aan een groepje kinderen uit de bovenbouw. Ze heeft
aangegeven dat het dit jaar niet gaat lukken om te organiseren. Dit vinden we heel jammer. Volgend jaar proberen
we het weer in te plannen.

Vignet: Gezonde school
We hebben het vignet gezonde school inmiddels ontvangen. Het was een hele toer om de aanvraag goedgekeurd te
krijgen, dus u begrijpt dat we best trots op zijn. Het betekent dat we systematisch aandacht besteden aan gezonde
voeding. Er worden smaaklessen gegeven en we hebben afspraken gemaakt met het Clusius College die leuke lessen
geven over voeding. Daarnaast stimuleren we gezonde traktaties en een gezonde lunch.

Goedemorgen zeggen
Het is belangrijk voor kinderen dat elk kind gezien wordt door meester of juf. Dit betekent voor ons dat we graag elk
kind apart een goede morgen willen wensen en we leren de kinderen om de leerkracht goede morgen te zeggen. In
de onderbouw worden kinderen nog veel gebracht en ouders willen dan ook vaak nog even iets zeggen en dan wordt
het kind soms vergeten. Bij de kleuterklassen hangt een rood schrift waar u korte mededelingen kunt schrijven zoals
wie uw kind ophaalt of andere korte vragen of mededelingen. Als een vraag iets langer is, kunt u dit altijd om 14.00
uur stellen. Dan heeft de leerkracht meer tijd.
We willen ook graag om half negen beginnen met de lessen. Als de deur dicht is, wilt u dan uw kind alleen naar
binnen laten gaan, zodat hij/zij snel in de kring of aan de tafel gaat zitten. Voor vragen is dan helaas geen tijd meer,
maar om 14.00 uur wel. We hopen op uw begrip!

Muiswerk
We werken op de computer met Muiswerk. Een digitale methode om lessen extra te oefenen. Kinderen
maken de toets op school en kunnen dan thuis weer aan de slag. Het is uiteraard geen verplichting,
maar het kan uw kind helpen om leerstof beter te begrijpen door extra te oefenen. Elk kind heeft een
inlogcode. De leerkracht kan kijken wat een kind geoefend heeft. Als u vragen heeft, dan kunt u altijd
even bij de leerkracht langs.

Poetsbus
Op 9 februari worden er in alle klassen poetslessen gegeven door mensen van de Poetsbus. Dit is een initiatief van de
Gemeente Alkmaar, waarin kinderen voorlichting krijgen over tanden poetsen. Daarnaast zullen de kinderen
uitgenodigd worden om in de Poetsbus een kijkje te nemen en samen te kijken naar hun gebit. Meer informatie volgt
later.

Open dag
Op 8 februari houden de scholen van Alkmaar hun jaarlijkse open dag voor nieuwe ouders. Kent u mensen in uw
omgeving die nog een school zoeken voor hun peuter, dan zijn ze van harte welkom tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Heeft u zelf uw peuter al opgegeven voor volgend schooljaar? U kunt een aanmeld formulier ophalen bij de directie.

Introducing Miss Angela
Beste Ouders,
Hallo, ik ben de nieuwe vakdocent Engels voor OBS Jules Verne.
Mijn naam is Angela Veneziano. Ik ben 37 jaar oud en ik hou van lezen, schrijven (in het Engels), tekenen, en leren.
Nederlands is niet mijn eerste taal. Ik kwam 15 jaar geleden naar Nederland vanuit een stad nabij Buffalo, New York
in Amerika. Nu woon ik in Stompetoren met mijn partner en mijn zoon Angelo. In Amerika heb ik een opleiding
gevolgd als Primary onderwijs kinderjuf en ik ben nu heel blij met mijn nieuwe taak als de Engels lerares voor jullie
lieve kinderen.
Groetjes,
Angela Veneziano (Miss. Angela)

Enkele data:
27 jan:
6 febr:
8 febr:
9 febr:
14 febr:
17 febr.

Start handvaardigheid circuit groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.
Start naschools aanbod
Open Dag en geboortedag van Jules Verne
Poetslessen in de klassen
Valentijnsdag
Kinderen roostervrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten,
start Voorjaarsvakantie
27 en 28 febr.: Poetsbus op school

Nieuws uit groep 1/2 A
Na een heerlijke vakantie zijn we weer lekker gestart op school. Daar zijn we begonnen met het thema ‘museum’. En
wat een moeilijke woorden komen daarin voor! Wij oefenen nu elke week 5 moeilijke woorden.
In de klas hebben wij ook een echt museum. Daarin kan je kijken hoe laat het museum open gaat, je kan kaartjes
kopen om naar binnen te gaan en je kan hele mooie schilderijen bekijken.
Groep 2 heeft al een mooi zelfportret gemaakt en groep 1 heeft het schilderij met de cirkels van Kandinsky
nagemaakt. Maar wij gaan natuurlijk nog veel meer kunst maken!
Het voorleesontbijt was ook erg leuk in de klas. In je pyjama naar school en op school ontbijten is natuurlijk wel een
beetje gek, maar wel heel gezellig!
In de klas hebben wij ook gezellig weer wat nieuwe kindjes. Keano en Nolan, wat fijn dat jullie er zijn!
Veel liefs van groep 1/2A

Nieuws uit groep 1/2 B
Na een heerlijke vakantie met veel gezelligheid zijn we in januari begonnen met het thema: Museum. Dit is een
thema uit onze nieuwe methode Kleuterplein. U heeft met de start van het thema van ons een ouderbrief en een
woordenlijst via de Digiduif gekregen. In de ouderbrief staan leuke activiteiten die u thuis zou kunnen doen met uw
kind. De woordenlijst hebben wij meegegeven zodat u weet aan welke woorden wij werken en waar uw kind mee
thuis zou kunnen komen.
In de klas is met behulp van al het verzamelde kosteloos materiaal een atelier ingericht. Hierin zijn de kinderen
ondertussen begonnen met het maken van eigen kunst en het schilderen van Mondriaans.
In de bouwhoek wordt het Rijksmuseum nagebouwd maar ook andere bijzondere gebouwen zoals: piramides, de
Chinese muur etc. Meester Hans heeft kunst gemaakt met ijsstokjes. U leest het al de kinderen zijn erg lekker aan het
werk en maken de mooiste dingen! We zullen nog veel meer mooie dingen gaan maken en afsluiten met een ware
tentoonstelling in ons museum. Hier krijgt u later natuurlijk meer informatie over. Heeft u nog spulletjes voor onze
kijktafel dan zijn wij daar natuurlijk erg blij mee. Maar als u iemand kent die kunstenaar is en er in de klas over zou
willen vertellen, zijn wij daar misschien nog wel veel blijer mee.
Groep 2 is begonnen met de Cito toets van rekenen en taal. Het was wel even spannend maar wat hebben jullie het
goed gedaan!
Het voorleesontbijt is door alle hulp van ouders echt een succes geweest! Bedankt voor alle hulp en de gezelligheid!

Nieuws uit groep 3
We zijn deze week en volgende week druk bezig met de Cito toetsen. Wat hebben de kinderen deze week al goed
hun best gedaan met Cito rekenen en Cito spelling. Volgende week Cito DMT (technisch lezen) en Cito woordenschat.
En we gaan nog AVI teksten lezen.
We hebben deze week ook kern 6 van Veilig leren lezen afgesloten met de wintersignalering. Daar zat zelfs al een
controletaak begrijpend lezen bij. Met rekenen zijn we begonnen met blok 1 van deel 3b. We oefenen heel goed met
splitsen en de + en - sommen op het rekenrek. We hebben naast de lessen nu ook taken in ons werkboek. En we
maken rekenopdrachten op de computer.
We hebben een nieuw meisje in de klas en haar naam is Lieze. Ze is al aardig gewend en het lijkt of ze al heel lang bij
ons in de klas zit.
Onze stage juf Jorien was voor het laatst bij ons in de klas en heeft donderdag 26 januari afscheid van ons genomen.
Ze gaat nu naar een andere school.
Woensdagochtend hadden we het voorleesontbijt. We mochten in pyjama of badjas op school komen en we hebben
op school gegeten. Er kwamen 3 moeders bij ons in de klas voorlezen. Het was een hele leuke en gezellige ochtend.
We zijn vrijdag ook gestart met het tweede circuit van handvaardigheid. Wat hebben alle kinderen weer goed gewerkt
en wat was het weer gezellig.

Nieuws uit groep 4
In groep 4 is na de kerstvakantie hard gewerkt aan de tafel van drie en digitaal klokkijken in de rekenles en lastige
categorie ‘klankgroepenwoorden’ bij Spelling.
En er is fantastisch muziek gemaakt bij meester David en meester Lex, met als hoogtepunt de slagwerkles met
keukenspullen, waarbij de kinderen zelf een maat muziek moesten componeren en uitvoeren!

Nieuws uit groep 5/6
We hebben weer heerlijk uit kunnen rusten in de vakantie en konden daarna weer fris en fruitig beginnen aan de
tweede helft van het jaar!
Meester David komt op de maandag muzieklessen geven. We maken met ons eigen lichaam muziek, bodypercussie
noemen we dat. Het is moeilijk, maar wel heel erg leuk! We hebben het klappen als stilteteken bij juf Cindy en juf
Joëlle en zo goed inzitten, dat we vergaten het na te klappen, maar ons eigen ritme terug klapten. Snappen jullie het
nog, ouders?
Na de vakantie hebben we ook een nieuwe miss voor Engels: Miss Angela. Zij moet nog even wennen bij ons op
school, maar we helpen haar daar graag bij.
Op vrijdag 27 januari is het handvaardigheidcircuit ook weer gestart. We kunnen nu weer gezellig, samen met de
kinderen uit andere klassen, mooie dingen knutselen. Tijdens dit knutselen worden er in alle klassen andere
technieken gebruikt. We zijn benieuwd naar de eindresultaten! Vanaf vrijdag 10 februari zullen deze te bewonderen
zijn in de aula.
De Cito’s zijn ook weer begonnen in de week van 23 januari. Wat zijn alle kinderen hard en geconcentreerd aan het
werk zeg, petje af! Zet ‘m op voor de laatste paar toetsen kanjers, jullie kunnen het!
Groetjes,
Juf Cindy en juf Joëlle

Nieuws uit groep 7
We hebben een nieuwe Engelse lerares: miss Angela.
We hebben het voorlees ontbijt gehad iedereen kwam in zijn\haar pyjama.
Het was heel leuk.
We hebben ook woordenmonsters we moeten in de pauze naar het voorlezen
moeilijke woorden op schrijven en om 12:15 uur moeten we dan de betekenissen
opzoeken en opschrijven in ons eigen woordenboek.
En we hebben ook de CITO week gehad en soms kregen we een beloning.

Nieuws uit groep 8
Voorleesontbijt
Vandaag 25 januari 2017 was het voorleesontbijt. Sommige leerlingen gingen met hun pyjama naar school en ze
hoefden thuis niet te ontbijten. Hier op school ging elke groep samen ontbijten. Er werd dan voorgelezen door
leerlingen en door meesters en juffen. En in groep 1, 2 ,3, 4, 5,en 6 werd er voorgelezen door ouders.
Muziekles
Er wordt iedere dinsdag muziekles gegeven door meester David. We leerden de eerste dag wat een percussie is. Hij
heeft ons wat nummers laten horen, wij moesten dan raden uit welke tijd het liedje kwam, wie het zong en wat voor
muziek het was.

Toetsen
NSCCT toets: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test.
Op donderdag 19 januari hebben we in de klas een NSCCT toets gemaakt. Er kwamen twee
andere juffen in de klas om deze toets met ons te doen.
CITO toetsen
Vanaf 23 januari zijn we druk bezig met de CITO toetsen. In 2,5 week gaan we rekenen,
begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, woordenschat en technisch lezen doen. Heel
spannend allemaal, want over ongeveer een maand krijgen we ons definitief advies te horen voor
de middelbare school.
Ouahida en Soukaina

Cultuurtip
Een prachtige muzikale voorstelling in De Vest van Het Filiaal over een assistente van een goochelaar die zelf ook in
op het podium wil staan. ‘De grote illusionist’ in De Vest op 10 februari om 19.00 uur voor kinderen vanaf acht jaar.
Zondag 12 februari in De Vest het Alkmaarse Unieke Zaken met ‘Odysseus’, over een Grieks restaurant waar de
klanten zoet gehouden worden met verhalen uit het heldenepos van Homerus. Het begint om 14.30 uur en is bedacht
voor kinderen vanaf zes jaar.

Jarigen in februari
06-02
10-02
14-02
14-02
14-02
16-02
19-02
20-02
20-02
22-02
25-02
27-02

Tijn
Jayden
Belinay
Tim
Roman
Yusuf
Saartje
Nera
Hope
Elif
Aymen
Lynn

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

7
7
5/6
5/6
8
1/2a
7
5/6
8
1/2a
3
4

11
11
10
10
12
6
11
9
12
5
7
8

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

