
      FEBRUARI 2016 

Agenda   
           2 februari  Scheikundespektakel in groep 6 
           3 februari  AUTI café  
           4 februari  Voorstelling “Jongen” gr.8B 13.30 uur 
           5 februari  Voorstelling “Jongen” gr. 7 9.30 u en gr. 8A 13.30 u 

     Scheikundespektakel groep 5 
10 februari  MR  aanvang: 19.30 uur 
12 februari  Excursie EYE Amsterdam groep 6 
15 februari  Voorstelling “Droom” groep 4 10.45 uur 
17 februari  Start NSO typelessen groep 7 en 8 

       22 tot 25 febr.  Gevonden voorwerpen: in hal bij de kleuters 
25 februari VERKLEEDFEEST 
26 februari Studiedag team: alle kinderen zijn vrij ! 
29 febr. t/m 4 mrt. Voorjaarsvakantie   

         14 maart   RESHARE kledinginzameling 

Hallo allemaal  
De Maandsluiting van groep 1/2 B was een groot succes. Ze hebben er dan ook 
heel hard voor geoefend! Dit keer ging het over een reis door het heelal. 
Een groot feest in februari is het Verkleedfeest. Wellicht wordt er al druk geoefend! 
Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in onze school? Wijs ze dan  a.u.b. op die 
mogelijkheid om een kijkje te komen nemen! Uiteraard kan een ‘afspraak op maat‘ 
worden gemaakt. U weet er immers alles van én mondelinge reclame werkt het 
allerbest! 
Carla 

         
     Nieuws uit de OuderCommissie 

             De Ouderbijdrage 
Denkt u aan de Ouderbijdrage, zeker in dit jubileumjaar? 
Met de ouderbijdrage betalen we de extraatjes, die door bezuinigingen niet door de 
school betaald kunnen worden en het schoolleven voor onze kinderen leuker maakt  
Nu de Juliana van Stolbergschool 50 jaar bestaat, willen we ook als 
Oudercommissie namens alle ouders een flinke bijdrage leveren in de activiteiten 
en festiviteiten die nog gaan komen! 
Daarvoor hebben we van iedereen de ouderbijdrage nodig. Dan is de bijdrage ook 
van ieder kind. 
Veel ouders hebben nog geen bijdrage gedaan.  
Wij willen jullie vragen om dit na te kijken en alsnog te besluiten om deze goed 
bestede bijdrage over te maken. 
Bijdrage:  € 28,00 per kind 
Rekeningnummer  NL71 INGB 0002543052  
t.n.v. Oudercommissie Jul v Stolbergschool,  
onder vermelding van naam kind en klas. 
Een kleine greep wat de OC nog meer doet:  
Kinderboeken kopen voor de bibliotheek rond Kinderboekenweek, de 
sinterklaasviering regelen, versiering met kerst, bijdrage aan de schooltuin-faincy 
fair-verkleedfeest. 
Maar ook voor andere verzoeken vanuit school of de ouders kunnen we bijdragen 
als de pot het toelaat! 
Weet u niet meer of u al de bijdrage heeft betaald? 
Schroom dan niet om via rob.toepoel@gmail.com contact op te nemen.  
Dat kan ook voor andere vragen/opmerkingen. 
 
Namens de OC  Rob Toepoel (vader van Karmijn groep 6 en Jesper groep 4) 
 

 

mailto:rob.toepoel@gmail.com


  
In februari komt Sep Verzijde (1B) bij ons op school.  We wensen je veel plezier bij ons op school! 

     in februari 
Sep Verzijde, Daya  Raghosing, Mats Vollers, Nora Langeveld, Jara v.d. Hoeven, Pien Beerkens, 
Zyara Fontijn, Brett Lecaille, Isabelle van Breukelen, Bas Neelen, Wisse Beijering, Lucas van Mens, 
Thijs Kaaijk, Sem Rietveld, Twan Schutz, Mees Beerkens, Wout Slokker, Jonas Thaler, Lieke v.d. 
Vliet, Wouter Könst, Hanna de Ruijter, Amber van Well, Jaimy v.d. Hooren, Julia Bakker en Puck 
Königel. 

 
Ook juf Annette en meester Mark zijn in februari  jarig!   

Allemaal een hele fijne verjaardag ! 
 

Nieuws uit groep 4 
In het nieuwe jaar zijn we in groep 4 bezig geweest met het thema Uilen. We hebben veel over ze 
geleerd. In de klas hadden we een echte uilenkast voor een bosuil, een opgezette kerkuil en een 
ransuil, veren, een schedel en… uilenballen. We hebben ze uit elkaar gehaald ende botjes die we er 
in vonden schoongemaakt. We hadden een determineerkaart van meester Theo gekregen. 
Het was leuk om te zien dat de uilenballen die Cato meehad uit Zeeland meer soorten muizen 
bevatten dan die van Juf Gerda uit Bergen! 
Dat konden we zien aan de verschillende tanden van de schedeltjes. Ook hebben we de uilen 
nageschilderd en ‘uilen knutsels’ gemaakt. Ze zijn zo goed gelukt! 

 
In de gang kunt u zien dat we bootjes in een fles hebben gemaakt. Hoe dat kan……. 
 
Verder zijn we, naast de lessen van taal, spelling, rekenen en lezen, druk bezig met het oefenen van 
de tafels. Veel kinderen hebben al laten horen dat ze de tafels van 1,2,3,5 en 10 kennen. 
En heeft u al ontdekt dat we regelmatig foto’s en verslagen op de website zetten?  
Maaike en Gerda 
 

 
NOODKREET     FIETSEXAMEN PRAKTIJK 
Voor het praktijkdeel van het fietsexamen van groep 7 zijn wij als basisscholen in 
Castricum dringend op zoek naar vrijwilligers, die dit voor 2016 willen organiseren.  
Is er in ons ouderbestand iemand (of kent u iemand) die dit zou willen helpen 
organiseren? 
Neemt u per omgaande contact op via info@jvscas.nl 

mailto:info@jvscas.nl?subject=verkeersexamen


 
Gratis sporten in de voorjaarsvakantie! 
Sportservice Kennemerland organiseert in de voorjaarsvakantie weer diverse sportieve activiteiten 
voor de basisschoolleerlingen van de gemeenten Castricum en Heemskerk. Op het programma staan 
o.a. een indoor atletiek clinic van AV Castricum, een sportinstuif en smashbal.  
Het volledige programma met locaties en tijden staat binnenkort op 
www.sportservicekennemerland.nl.  
Hier is tevens het digitale inschrijfformulier te vinden.  
Alle activiteiten zijn gratis en staan onder leiding van de bewegingsconsulenten van Sportservice 
Kennemerland. 
 

Gevonden voorwerpen en kleding         
In de week voor de voorjaarsvakantie hangen/ liggen in de Onderbouwgang bij de  
kleuters alle gevonden voorwerpen. 
NB. Alle kledingstukken die er op die 26e februari dan nog hangen/ liggen worden aan  
       RESHARE meegegeven. (14 maart) 

 
Deuren dicht! 
De winter is nog niet voorbij. Wilt u bij het weggaan de deur sluiten?  
NB. Ook i.v.m. de veiligheid willen wij dat de deuren goed dicht zijn.  
 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het tijdig inschrijven van uw jongere/ jongste kind?!! 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Carla. 
 

Voor- en naschoolse opvang                                                                                          
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.                                               
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  

0251 – 658058   of mailen naar: info@fortekinderopvang.nl 
 

Vakantie rooster Castricum   2015-2016 
Voorjaarsvakantie  29 febr. t/m 4 mrt. 2016 
Paasweekend   25 t/m 28 mrt.  2016 
Meivakantie   25 apr. t/m 6 mei 2016 
Pinksteren   16 mei 2016 
Zomervakantie  18 juli t/m 26 aug. 2016 
Studiedagen JvS 2016: 26 febr. – 17 mei – 30 juni  

 
 

Meester Theo vertelt 
over uilen in groep 4 
               

http://www.sportservicekennemerland.nl/

