
      MAART 2016 

Agenda      
7 -18 maart  Oudergesprekken 3 t/m 7 en Adviesgesprekken gr. 8; 

intekenlijsten naast de klas 
14 maart   KLEDINGINZAMELING  8.30 – 9 uur  
14-18 maart  EHBO lessen in beide groepen 8 
18 maart   OB vrije dag groep 1 en 2;  

Rapport mee gr. 3 t/m 8 
21 maart   SCHOOLFOTOGRAAF 
21 en 22 maart  Jubileum Dansdagen in alle groepen  
22 maart   Excursie groep 8B Huisvuilcentrale Alkmaar 
    Excursie groep 5 naar EYE in Amsterdam 
24 maart  Paasontbijt;  

POETSBUS lessen tandhygiëne in alle groepen 
25 t/m 28 maart   Paasweekend vrij 
29 maart   EYE projectles in groep 7 
30 maart   Schoolvoetbal jongens groep 7 en 8 
    MR: aanvang 19.30 uur     
 
Kledinginzameling 
Op maandag 14 maart kunt u rond 8.30 uur uw kleding, linnengoed en schoenen 
in een gesloten vuilniszak weer kwijt in de hal van de kleuters.  

  
 Jubileum editie  

Binnenkort ontvangt u de jubileumeditie van de Juliaandacht in uw mailbox 

boordevol nieuws over de leuke activiteiten die in de planning staan in de 

komende maanden. 

 

                            

In maart komen Lasse Schoen (1A), Merel v.d. Flier (1B) en Rosie van     

Mechelen (1A) bij ons op school. Allemaal heel veel plezier op de JvS!!! 

 

   

       in   maart 

Lasse Schoen, Merel v.d. Flier, Rosie van Mechelen, Sara en Julia van Borre, 
Florian Jonker, Jim Glandorf, Liv de Pauw Gerlings, Hidde Deuling, Lot de Haas,  
Anne-Floor de Haas, Anna Waagemans, Dean Dijkstal, Olivier de Vreede,  
Hugo Meij, Fenna Baars, Sem Dam en Froukje Schaaders. 
 
Ook juf Marjan, meester Duncan en juf Carla zijn in maart jarig!   

Allemaal een hele fijne verjaardag ! 
 
 



 

Nieuws uit groep 4 
De maand februari heeft in het teken van 
WATER gestaan. We hebben een heel 
verslag op de website staan. Heeft u dat 
al gezien? 
Groep 4 heeft genoten van het 
verkleedfeest! Iedereen heeft zo zijn best 
gedaan om er leuk uit te zien! Ook de 
optredens waren zeer geslaagd.  
's Middags hebben we een spelletjes 
circuit gedaan met o.a. sjoelen, Jenga en 
ganzenbord. Het was erg gezellig. Ook 
hebben we met zijn allen er voor gezorgd 
dat de schilders in de vakantie onze klas 
helemaal  kunnen schilderen.  We 
wensen iedereen een fijne vakantie! 
Juf Maaike en juf Gerda  
 
          Verkleedfeest 25 februari 2016 
 

Nieuws uit de Ouder Commissie (OC) 

 
Beste ouders! 
 
De oudercommissie is recentelijk uitgebreid met drie nieuwe krachten. Ze stellen zich hier kort voor, zodat u 
weet tot wie u zich ook kan richten voor OC-zaken! Ze zullen zich de komende tijd inzetten om de schooltijd 
van onze kinderen nog leuker te maken. Bij deze alvast van harte welkom, Bart, Ingrid en Willemijn! 
 
Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan de viering van het 50-jarig jubileum van de Juliana 
van Stolberg school. Het belooft voor de kinderen (en de ouders en leerkrachten) een groot feest te worden 
met veel festiviteiten op het programma. U hoort hier binnenkort meer over in een speciale jubileum uitgave 
van de Juliaandacht. 
 
Hartelijke groeten van de Oudercommissie 
 

 

 

 

 

 

Bart Kamhoot 
 

 Ingrid Tulp  Willemijn van Dijk 

Mijn zoon Mees zit in groep 2 
en Bram komt volgend jaar 
naar de Juliana v Stolberg. Ik 
vind het erg leuk om 
betrokken te zijn bij de 
activiteiten die er op school 
worden georganiseerd. 
Vanuit de OC leer ik op een 
actieve manier de school en 
haar visie beter kennen en 
kan ik zelf een bijdrage 
leveren als ouder.  

 Ik ben moeder van Janne 
uit groep 4 en werk als 
bioloog bij een 
onderzoeksinstituut. Ik 
ben in de 
oudercommissie gestapt, 
omdat ik het leuk vind 
betrokken te zijn bij het 
reilen en zeilen op school 
en een steentje bij wil 
dragen aan alle extra 
activiteiten op school. 
  

 Ik ben moeder van Lotte (groep 
3), Olivier (groep 1) en Pim 
(vanaf volgend jaar). Ik werk als 
leerkracht in het basisonderwijs. 
Ik heb me voor de OC 
aangemeld, omdat ik het leuk 
vind actief betrokken te zijn bij 
school. Het lustrumjaar vind ik 
een mooi moment om me in te 
gaan zetten voor alle leuke 
activiteiten die eraan komen. 
 



 

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 
 
 
 
Vakantierooster Castricum   2015 – 2016 
 

Pasen    25 t/m 28 maart 2016 
Meivakantie   25 april t/m 6 mei 2016 
Pinksteren   16 mei 2016 
Studiedag   17 mei 2016 
Studiedag   30 juni 2016 
Zomervakantie  18 juli t/m 26 augustus 2016 
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