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Nieuwsbrief oktober
De eerste maand met het continurooster is al weer voorbij en wat hebben de kinderen het getroffen met het mooie
weer! Na de herfstvakantie volgt er nog een kleine enquête voor de ouders over de invoering van het continurooster.
De leerkrachten ervaren dat het rustiger is voor kinderen, vooral omdat er minder wisselingen zijn. Het eten en
drinken begint al te wennen, maar kost soms nog wel veel tijd, omdat kinderen veel dingen mee hebben. Als kinderen
om 14.00 uur naar huis of de naschoolse opvang gaan, kunnen ze natuurlijk ook nog altijd iets eten. Snoepjes en
koek laten we thuis! Wilt u hier rekening mee houden?
Nu er twee keer per dag handdoeken gewisseld en gewassen worden, zijn we op zoek naar een ouder die
lusjes aan de handdoeken wil naaien, zodat ze niet steeds op de grond vallen. U kunt even mailen naar:
directiejulesverne@ronduitonderwijs.nl als u dit wilt doen voor school. Alvast bedankt!
Elke woensdag is er inloop bij de kleuters. Het is echter wel de bedoeling dat de kinderen om 8.30 uur op school zijn
in plaats van 8.45 uur, zodat het programma gewoon gestart kan worden. Wilt u hier op letten! De inloop is bedoeld
om samen met uw kind een boekje te lezen of een werkje uit de kast te doen, zodat u ook ziet welke materialen we
op school gebruiken.
Na de herfstvakantie beginnen we ook weer met ons handvaardigheidscircuit. De groepen 3,4 en 5 gaan door elkaar
en de groepen 6,7 en 8 gaan boven meedoen met het circuit. Er worden 4 groepen gemaakt en het kan zijn dat er
ouders gevraagd worden om te helpen.
Er lopen elk jaar ook stagiaires in de school. Het zijn snuffelstages vanuit het voortgezet onderwijs of stagiaires vanuit
Inholland of het Horizon College. Groep 3, 4, 7 en 8 hebben een stagiaire op dit moment. Bij kleuters komen af en toe
stagiaires van het vd Meij college.

Naschools aanbod
Binnen Huiswaard zijn er mogelijkheden om kinderen mee te laten doen met naschoolse activiteiten. Het is een
aanbod vanuit Artiance. Er is nog plek voor karatelessen via de website (www.stadskidsalkmaar.nl)
Binnen Huiswaard werkt een sportX docent. Hij werkt op de Durv school als vakleerkracht gym en daarnaast geeft hij
naschools sport. Dit staat los van het aanbod wat op Stadkidsalkmaar staat.
Vanaf volgende week kunnen leerlingen van groep 5,6,7,8 inschrijven voor het volgende blok sportX. (website:
www.alkmaarsport.nl/inschrijven) .
De sport is tennis.
De eerste leswoensdag is 26 okt. De laatste leswoensdag is 23 nov. Lestijd: 15.30-16.30 in gymzaal Tochtwaard 20.

Schoolmelk
Er zijn ouders die gevraagd hebben of er voor de lunchtijd schoolmelk geregeld kan worden. In de bijlage vindt u een
aanmeld formulier. Bij 10 aanmeldingen of meer kan dit geregeld worden. U kunt het formulier uitprinten en bij de
directie inleveren, zodat we zicht hebben op het aantal.

Enkele data op een rij
Donderdag 29 september hebben we teamscholing gehad met de methode: Teach like a Champion.
Dit is een training die de betrokkenheid van leerlingen vergroot door boeiende effectieve instructie. Afstemmen van
de didactische aanpak en eigenaarschap en feedback zijn daarbij belangrijke kernbegrippen.
Elk jaar kiezen we als school voor een traject en deze keer is hier voor gekozen. Het is belangrijk om te blijven
scholen en de dingen goed op elkaar af te stemmen. We zullen ook opdrachten krijgen die we met elkaar bekijken en
bespreken en zo leren we weer van en met elkaar!
7 oktober: de kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur.
Herfstvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober.
Ingrid is op maandag 24 en dinsdag 25 oktober nog niet op school. Voor vragen kunt u terecht bij
Roos (1/2 B) of Cindy (groep 5/6) of Gonneke (Interne begeleider).
Sinterklaas bezoekt onze school op vrijdag 2 december. Dit staat fout in de kalender!
De schoolfotograaf komt 15 mei 2017. Zet u het alvast in de kalender?

Toestemming maken opnames/foto’s opleiding juf Anke
Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar ben ik gestart met de opleiding voor vakdocent bewegingsonderwijs.
Dit is een tweejarige opleiding, waarbij je veel gymlessen gaat geven aan diverse groepen.
Samen met medestudenten gaan wij ook onze lessen evalueren. Om dat goed te kunnen doen, wordt er van ons
gevraagd foto's en video's te maken van de gymlessen. Dit materiaal waar ook kinderen op staan, wordt dus alleen
voor reflectieve doeleinden gebruikt en daarna vernietigd.
Als u hier bezwaar tegen hebt dan hoor ik dat graag.
Met een sportieve groet,
Anke Zweeris
Leerkracht groep 7

Heeft u het al gemerkt? We zijn gezond bezig op school!

Op dit moment zijn wij namelijk bezig om het vignet: ' Gezonde school' aan te vragen.
Dat kan op een aantal deelonderwerpen. Wij hebben er als team voor gekozen om in te zetten op het
deelcertificaat: Gezonde voeding.
Het is bij ons op school al langere tijd de gewoonte om tijdens het tussendoortje van 10:00 uur een stukje fruit of
groente te eten.
Door de overstap op het continurooster was het een logische stap om dan ook samen eens te gaan kijken of we de
lunch ook wat gezonder kunnen maken.
In de verschillende groepen zien we al hele lekkere dingen in de broodtrommeltjes voorbij komen.
Op de foto's ziet u daar een aantal voorbeelden van!

Om u daarbij (wellicht) een handje te helpen heeft school een boek met leuke,
maar vooral makkelijke ideeën voor de lunchtrommel aangeschaft.
U kunt dit boek vinden op de witte kast bij de voordeur. (kleuteringang)
U vindt daar ook de map met allerlei leuke (en gezonde!) traktaties.
Binnenkort ontvangt u van ons een folder met nog meer handige tips over gezonde voeding!
Om de kinderen ook bewuster te maken van het belang van gezonde voeding
zullen er verspreid over het jaar diverse activiteiten met de kinderen worden gedaan
www.ikeethetbeter.nl
Zo hebben de groepen 7 en 8 al meegedaan met: de week van de pauzehap.
Deze leerlingen hebben een tas vol met lekkere dingen aangeboden gekregen. Voor sommige
kinderen een mooie kans om eens iets nieuws te proberen bijv. tomaat met een plakje
mozzarella en wat peterselie.
Het groentemannetje van Shenoa uit groep 7.

(k)individu
Hallo ouders en verzorgers!
Graag willen wij ons even aan uw voorstellen. Wij zijn (k)individu, zorgzame kinderopvang. Kindividu staat voor
zorgzame kinderopvang, professionele opvang door pedagogisch opgeleide medewerkers in een huiselijke sfeer. Bij
ons is nog tijd voor persoonlijke aandacht voor uw kind, waar gezelligheid en "lekker voelen" voorop staat.
Sinds de start van dit schooljaar verzorgen wij buitenschoolse opvang in een lokaal van de Jules Verne.
U kunt ons in een lokaal op de bovenste verdieping vinden.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat de nieuwe schooltijden ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengen qua
opvang.
Bij ons kunt u ook terecht voor opvang tussen twee uur en half 4. Hoe ziet het dagdeel tussen twee en half 4 eruit?
Wij drinken gezellig met zijn alle wat limonade en een koekje. Daarna zijn de kinderen vrij om lekker te spelen, lezen,
tekenen etc. Als kinderen daar zin in hebben worden er knutselactiviteiten aangeboden.
Voor meer informatie over (k)individu kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. U heeft dan alle
gelegenheid om uw vragen te stellen en praatje te maken met onze leidsters. U kunt natuurlijk ook altijd een bezoek
brengen aan de (k)individu hoofdlocatie aan de hamsterkoog 15 in Alkmaar.
Met vriendelijke groeten en graag tot ziens.
Inge en Marcel Kramer
Directie (k)individu

Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoedvragen
De vakantie is voorbij en het dagelijkse ritme is weer begonnen. Het kan best lastig zijn om de routine weer op te
pakken. In de vakantie zijn de regels voor je kind(eren) meestal wat soepeler. Later naar bed, wat vaker een ijsje...
Hoe verder je van de 'basis' gedwaald bent, hoe meer moeite het kost om weer terug te keren. Als je daarbij hulp
kunt gebruiken, maak dan eens een afspraak bij het Opvoedspreekuur. Ook als je met andere vragen rondloopt, ben
je natuurlijk welkom. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de plek waar ouders vanzelfsprekend al binnen komen,
gaat het CJG Alkmaar met ingang van dit nieuwe schooljaar ook op meerdere locaties op scholen spreekuur houden.
Alle ouders, ongeacht op welke school of kinderdagverblijf/peuterspeelzaal hun kinderen zitten, kunnen hier terecht.
Natuurlijk kun je ook nog steeds terecht op het Opvoedspreekuur op de locaties van het CJG.
Contact:
Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur via 088-0100560.
Ons mailadres is info@cjgalkmaar.nl.
Wil je weten wat het CJG allemaal doet? Bekijk dan onze www.cjgalkmaar.nl
Locatie Alkmaar Noord: Arubastraat 2 (in wijkcentrum Mare Nostrum), 1825 PV Alkmaar

Nieuws uit groep 1/2 A
In de klas zijn wij gestart met het thema opa's en oma's naar aanleiding van de kinderboekenweek. Eerst hebben wij
tekeningen gemaakt van onszelf met opa en oma. Daarna hebben we opa's en oma's geknutseld. Nu gaan we ook
nog met de tablet kijken hoe wij er zelf later uitzien als opa of oma. In de klas hebben wij het ook al uitgebreid over
opa's en oma's gehad. Hoeveel opa's en oma's heb je? Hoe heten je opa en oma? Wat doen opa's en oma's vaak?
Wat doe je zelf vaak met opa en oma? Dansen en zingen doen we ook vaak op het liedje van kinderen voor kinderen
voor de kinderboekenweek.
Ook krijgen wij gezellig steeds meer nieuwe kindjes in de klas. En wat kunnen de oudere kinderen deze kindjes goed
helpen! Na de zomervakantie waren Britt, Mathijs, Tijn en Yulah nieuw in de klas
gekomen. Nu zijn Jens, Billy en Illias ook gezellig bij ons in de groep.
Groetjes van groep 1/2A

Nieuws uit groep 1/2 B
Alweer bijna vijf weken onderweg! Wat vliegt de tijd en wat doen de kinderen het
goed! Ondertussen zijn we klaar met het thema:’ dit ben ik ‘en zijn we begonnen met
het thema van de kinderboekenweek: ‘Voor altijd jong! ‘ Dit thema gaat over opa’s en
oma’s. De opening werd verzorgd door een opa die kwam voorlezen uit een spannend boek van Roald Dahl, de
Reuzenkrokodil. Het was zo’n leuk boek dat we het nog een keer hebben gelezen in de klas. Natuurlijk hebben we
gesprekjes gevoerd over onze eigen opa’s en oma’s. Liedjes gezongen van vroeger zoals twee emmertjes water
halen, ik stond laatst voor een poppenkraam en witte zwanen, zwarte zwanen. Maar er zijn ook foto’s meegenomen
met opa en oma erop. Leuk om te zien dat de kijktafel zich steeds meer vult met mooie foto’s. De kinderen zijn ook
druk bezig met het knutselen van opa’s en oma’s.
Naast dit leuke thema hebben we ook gezellig een paar nieuwe kinderen die komen wennen. Redouan, Sidra en
Saeed komen allemaal na de herfstvakantie echt in de klas. Alvast welkom in de klas!
Na deze leuke dingen ook even een bericht waar de kinderen van schrokken. Ko is zomaar op vakantie gegaan en hij
weet niet of hij nog terug komt. Lekker spelen op het strand is ook wel erg leuk! Gelukkig zijn we niet helemaal alleen
gelaten. Ko heeft zijn vriendje Raaf naar de klas gestuurd en Raaf gaat vanaf nu leuke dingen met ons doen en ons
helpen met moeilijke werkjes. Welkom Raaf!

Nieuws uit groep 3
Alweer vijf weken zitten we in groep 3 en wat was het spannend de eerste schooldag. Maar we zijn nu al helemaal
gewend aan het nieuwe ritme en het continurooster.
Wat hebben we al veel woorden en letters geleerd. We kunnen zelfs al korte zinnen lezen en schrijven.
Met rekenen zijn we bezig met het schrijven van de cijfers, tellen en terugtellen, met sprongen tellen, hoeveelheden
tellen, de getallenlijn, de vriendjes van tien, het splitsen van getallen, de begrippen meer minder en evenveel.
We genieten ook erg van het gymmen in de grote gymzaal op dinsdag en donderdag. De demo les van tafeltennis die
we een dinsdag hadden was heel erg leuk. We zijn deze week
begonnen met de Kinderboekenweek en er hangen al wat
werkjes in de klas. De komende weken gaan we hier verder
mee.
Ook zijn we begonnen met de lampionnen, want we gaan op 7
oktober mee lopen met de lampionnenoptocht in de stad. De
info hierover volgt. De lampion, die we maken heeft wel echt te
maken met de stad Alkmaar!!

Nieuws uit groep 4
In groep 4 is het erg gezellig en er wordt hard gewerkt! De kinderen leren veel nieuwe dingen zoals keersommen bij
rekenen, hoofdletters in de schrijflessen en verhoudingen van het menselijk gezicht bij tekenen. Bij de muzieklessen
doet de groep het geweldig: zingen en bewegen op liedjes over reizen en circus en iedereen komt graag aan de beurt
bij het verdelen van de slagwerkinstrumenten. Gisteren is een begin gemaakt met de lampions voor 7 oktober.

Aftrap met het jeugdorkest op het schoolplein

Nieuws uit groep 5/6
De eerste paar weken zitten er alweer op! En wat is er alweer hard gewerkt. Iedereen in de groep heeft zijn
presentatie over zichzelf gehad, wat was dit leuk om te zien. Van schattige baby foto's tot aan hele familie foto's aan
toe. We weten nu allemaal weer net iets meer van elkaar.
We zijn begonnen met de Kinderboekenweek, er kwam een opa van een leerling uit groep 7 aan ons voorlezen. De
eerste topografie toets is geweest en we hebben de eerste blokken van rekenen en spelling erop zitten. Op de
dinsdag hebben we extra muzieklessen die afgetrapt werden door een heus jeugdorkest op het schoolplein! Op de
donderdag krijgen we tot eind oktober judo lessen en we hebben een introductie les tafeltennis gehad. Kortom, het
schooljaar is weer goed begonnen.
Na de herfstvakantie zal juf Joëlle weer beginnen met werken, wat we natuurlijk erg leuk vinden, maar dat betekent
ook dat we alweer afscheid moeten nemen van juf Shalina. We zullen haar gaan missen!

Nieuws uit groep 7
Wij zijn vorig jaar begonnen met de schooltuin. Wij gingen dit jaar nog twee keer naar de schooltuin om te oogsten.
Toen hebben we met de klas soep gemaakt van de courgettes die heel groot waren. De tweede keer hadden we
toastjes met wortelstamppot en bietjesstamppot.

Wij zijn nu bezig met schooljudo met meester Arjen. Wij moeten nog 3 keer judoën op donderdag.
Groep 7 en 8 zijn nu bezig met de koppige kogel, dat gaat over de strijd met de Spanjaarden tegen de kaaskoppen.
En dat gaat over een kogel die in een kop zat. Wij moeten nu uitzoeken hoe dat gebeurt zou kunnen zijn. Het is nog
wel een mysterie allemaal!

Nieuws uit groep 8
Waterpret: Op donderdag 8 september gingen we in de middag naar buiten en hebben waterpret gehad. Want we
mochten een zwembroek mee en een waterpistool en hebben elkaar de hele tijd natgemaakt
Voorlopig advies: In groep 8 hebben alle kinderen hun advies gekregen. Het is niet definitief, want die krijgen we
pas in februari. In april hebben we een toets en dan kan je niet omlaag met je advies maar hij is bedoeld om omhoog
te gaan.
Roald Dahl week: Er kwam een opa bij ons op school en die ging voorlezen uit de GVR (Grote Vriendelijke Reus)
een boek van Roald Dahl.
De koppige kogel: Wij hebben een opdracht gekregen om te onderzoeken hoe een loods kogel in een hoofd is
gekomen tijdens de tachtig jarige oorlog. Daarvoor krijgen we elke dag een video of een foto zodat wij verder kunnen
met het onderzoeken.

Cultuurtip
Op woensdag 19 oktober is het Jeugdtheaterfestival in De Vest met tal van voorstellingen voor kinderen van alle
groepen van de basisschool van onder meer Unieke Zaken en Orkaan. Er zijn voorstellingen vanaf 13.00 uur. Kijk op
de site van het theater voor informatie: er is theater voor elke leeftijdsgroep!

Jarigen in oktober
06-10
07-10
16-10
17-10
20-10
22-10
24-10
29-10
30-10
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