April 2016
Agenda
1 april
4 april
5 april
6 april
8 april
11 april
12 april

13 april
14 april
19 april
19- 20 april
22 april

Maandopening groep 6
Poetsbus – gezond tanden poetsen
Poetsbus – gezond tanden poetsen
Schoolvoetbal jongens groep 7 en 8
Vossenjacht en schoollied
Beweegshow Ronald McDonald
Excursie groep 1/2 B naar de Kaasboerderij
Excursie groep 6 naar Naturalis
Excursie groep 8A naar het Anne Frank Huis
Excursie groep 8B naar het Verzetsmuseum
Schoolvoetbal jongens en meisjes groep 5 en 6
Excursie groep 1/2 A naar de Kaasboerderij
Sportdag in het Olympisch Stadion groep 5 t/m 8
Excursie groep 7 naar het Rembrandthuis
Eindtoets groep 8AB
OB vrije dag groep 1 en 2; Koningsspelen gr. 3 t/m 8

25 apr. t/m 6 mei

MEIVAKANTIE

Hallo allemaal
De Kaartenactie heeft een bedrag van maar liefst € 2646,00 opgebracht.
Super! Dat geld zetten we in voor allerlei Jubileum activiteiten. Na de
excursies naar het filmmuseum EYE en de twee dansdagen (in febr./mrt.)
staan deze maand Jubileumactiviteiten als een Vossenjacht en een
Beweegshow van Ronald McDonald gepland.
Daarnaast zijn er in april ook veel jaarlijks terugkerende activiteiten. (zie agenda)
Voor de allereerste keer zal groep 8 de IEP Eindtoets gaan doen. Alle VO
adviezen zijn gegeven en de kidsv zijn op hun nieuwe school ingeschreven.
Groep 4 is alweer actief in onze schooltuin. De lente laat zich gelukkig van
haar goede kant zien. Genieten dus van zon en ‘ontluikend groen’. En neem
vooral ook een kijkje bij groep 5 op de gang. Woensdag is het eerste ei
uitgekomen!
Het ontluikende voorjaar betekent ook vast weer: lekker naar school op
skeelers. Vanwege de veiligheid mogen kinderen op dit “rollend materieel”
pas vanaf ca. 13.15 uur het schoolplein op.
NB. Groep 4, 5 en 7: Skeelers uittrekken op de rand van het podium.
Alle andere groepen:: skeelers uittrekken in de hal.
Lentegroet, Carla

In de afgelopen maand zijn Dinand van Sprang (gr. 4), Paulo Monasso
(gr. 6) en Robert Monasso (gr. 3) bij ons op school gekomen.
Veel plezier allemaal in jullie nieuwe groep!

in april
Loek Sneekes, Demitri Duthler, Casper Veldt, Jolein Hennequin, Pepijn
Jansbeken, Sara Rijkers, Bart Rietveld, Eliza Berger, Shayenne van Pel,
Teun Slokker, Stash Kuster, Esmee Kanters, Lou Michels, Floor Sannes,
Ines van Til, Daan Boogh, Thomas Dekker, Senne Vis en Sam v.d. Heuvel
van Varik
Allemaal een hele fijne verjaardag!
(en Robert Monasso: nog van harte!)

Jubileum Dansfeest 21 en 22 maart 2016

Op de voorgrond groep 6 en daarachter
groep 1/2 B zijn hard aan het oefenen
onder de bezielende leiding van de
dansjuffen Fleur en Saskia.

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Het was een hele gezellige ochtend!
Alle ouders ook heel hartelijk bedankt voor alle mooie en lieve cadeautjes!
Wat hebben jullie ons allemaal verwend!
Dank aan groep 8!
Groetjes Mirjam, Ellen en Duncan

Nieuws uit groep 4
Alle klassen van de school hebben een leuke dans workshop gehad.
Het thema van groep 4 was ‘op reis’. De kinderen waren hun paspoort kwijt, gelukkig hebben zij
het paspoort weer gevonden! Het oefenen en de voorstelling ging supergoed!
Van groep 6 hebben wij een mooie prijs gekregen, een reiskoffer!

Wij zijn begonnen met het thema lente.
Juf Gerda heeft met de kinderen leuke voorjaars-knutsels gemaakt.
Ook zijn wij bezig met een licht-experiment.
We kijken of de plantjes naar het licht toe groeien.
U kunt het allemaal zien in de gang van groep 4.
Groetjes van ons allemaal!

Nieuws uit groep 5
De vader van Floris kwam uitleg geven over een Schone lucht machine, die nu in de klas staat.

Nieuws uit de Oudercommissie
Beste ouders,
Het 50-jarig jubileum is inmiddels van start gegaan met twee swingende dansdagen die
resulteerde in een spetterende dans show door alle leerlingen. Alle groepen kregen een
prachtige award uitgereikt door onze welbekende showbiz coryfeeën Stefan en Marjan.

Vrijdag 8 april is de officiële opening met een muzikale verrassing, de Vossenjacht en een
handig en sportief aandenken voor de kinderen. Om goed overzicht te hebben van alle
activiteiten, ontvang je binnenkort de speciale 50-jarige jubileumuitgave van de Juliaandacht in
geprinte versie. Zo kunnen de kinderen ook lezen wat voor leuks hen allemaal te wachten staat
de komende maanden!
De Oudercommissie heeft dit jaar een ‘geheel vernieuwde’ Paashaas weten te strikken om de
kinderen te verblijden met vertier en lekkere chocolade-eitjes!

Wil je graag meehelpen met al de leuke activiteiten voor het 50-jarig jubileum? Stuur dan een
mailtje naar oudercommissie@jvscas.nl of spreek ons aan als je ons ziet.
Met de feestelijke groeten van,
André, Bart, Ellen, Ingrid, Jantien, Mieke, Rob, Susan, Tijn en Willemijn.

Mad Science lessen op de Juliana van Stolbergschool zijn een groot succes
OBS Juliana van Stolbergschool werkt samen met Mad Science om de leerlingen van groep 3
t/m 8 enthousiast te maken voor wetenschap & techniek.
Zes weken lang worden de kinderen van de Juliana van Stolbergschool meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw
thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaan
alle kinderen ook zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Maar liefst 45 kinderen uit
groep 3 t/m 8 doen mee met de naschoolse wetenschap & technieklessen van Mad Science.
Mad Science maakt kinderen enthousiast voor wetenschap & techniek met behulp van leuke,
educatieve activiteiten. Zoals science shows, workshops onder schooltijd, kinderfeesten en
naschoolse techniek cursussen. Kinderen uit Castricum die enthousiast zijn over wetenschap &
techniek hebben geluk. Van 22 t/m 25 augustus kunnen zij volop (verder) experimenteren
tijdens de Mad Science Vakantiedagen in bezoekerscentrum de Hoep in Castricum!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Meer informatie ? Kijk dan op www.mad-science.org of http://www.jvscas.nl

TSO Overblijfkrachten gezocht!
Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk en gezellig vindt om ons overblijf team te komen
versterken.
Lijkt het jou leuk stuur dan even een briefje met je gegevens en motivatie naar
www.jvscasoverblijf@gmail.com of doe een briefje in de overblijf bus op de overblijf tafel.
Bianca Könst
Overblijfcoördinator

Vakantierooster Castricum 2015 - 2016
Meivakantie
Pinksteren
Studiedag
Studiedag
Zomervakantie

25 april t/m 6 mei 2016
16 mei 2016
17 mei 2016
30 juni 2016
18 juli t/m 26 augustus 2016

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

GGD nieuws
Kindermonitor
De GGD start met de Kindermonitor! Een grootschalig
onderzoek naar de gezondheid van kinderen in de leeftijd
van 0 tot 12 jaar. Ouders/verzorgers van ruim 38.000
kinderen uit de 17 gemeenten in de regio Noord-Holland
Noord ontvangen een uitnodiging van de GGD om deel
te nemen aan dit onderzoek door het invullen van een
online vragenlijst.

Doet u ook mee?!
Met de resultaten van dit onderzoek kan de GGD de
gemeente gerichter adviseren en ondersteunen bij het
maken van jeugd- en gezondheidsbeleid zoals
toegankelijkheid van zorg, opvoedondersteuning,
voorlichtingsactiviteiten en sportstimulering.

Vul de vragenlijst in!
Uw deelname is van belang voor de zorg van uw
kind(eren)!
Meer informatie vindt u op www.ggdhn.nl/kindermonitor

Speciale reisvaccinatiedag bij GGD
Hollands Noorden
GGD Hollands Noorden wil ouders met kinderen
bewust maken van de gezondheidsrisico's tijdens hun vakantie naar het buitenland. Op woensdag
11 mei organiseert de GGD een reisvaccinatiedag waar reizigers een op maat gemaakt advies
krijgen voor een reis naar bijvoorbeeld Bulgarije, Egypte, Kroatië, Marokko, Tunesië en Turkije
tegen een gereduceerd consult tarief.

Waarom vaccineren?
Met de zomervakantie weer voor de deur boeken vele mensen een reis naar bijv. Bulgarije, Egypte,
Kroatië, Marokko, Tunesië of Turkije. Het blijkt dat reizigers in deze landen gezondheidsrisico’s op
kunnen lopen. Het landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering (LCR) adviseert vaccinaties voor deze
landen. Echter, uit onderzoek blijkt dat 50% van de
reizigers naar deze landen ook daadwerkelijk een
vaccinatie haalt. In deze landen is het risico op een
besmetting met hepatitis A of een andere ernstige
infectieziekte hoog. Bijvoorbeeld door besmet water of
voedsel. Veel mensen realiseren zich niet dat zij
gezondheidsrisico’s lopen op vakantie. Door deze
reisvaccinatiedag hopen
Wij dat mensen gezond op reis gaan en gezond weer
terug komen.
Reisvaccinatiedag
De reisvaccinatiedag in Alkmaar vindt plaats op
woensdag 11 mei van 15:45 – 19:30 bij
GGD Hollands Noorden, locatie Alkmaar (bij station
Alkmaar Noord). Tijdens deze speciale
reisvaccinatiedag kan men alleen gevaccineerd
worden voor een reis naar bovengenoemde landen.
Uiteraard verstrekt de GGD daarbij de nodige
informatie en beantwoordt zij vragen.
Kunt u niet op 11 mei, maar wilt u wel graag gebruik
maken van deze aantrekkelijke korting?
Andere reisvaccinatiedagen in de regio vinden plaats
op 25 mei in Hoorn en 8 juni in Schagen.
Gaat u op reis naar een andere bestemming, dan kunt
u op andere dagen bij ons terecht in Alkmaar, Den
Helder, Hoorn en Schagen.

Korting
Wat de reisvaccinatiedag speciaal maakt, is de korting die men op ieder consult krijgt! Op deze dag
betaalt men slechts €12,50 p.p. voor het consult i.p.v. €20,50 p.p..
Gezinnen betalen maximaal € 37,50 voor een consult voor 4 personen of meer. Dit is exclusief de kosten
voor de vaccinaties!
Controleer uw zorgverzekering of de kosten voor het consult en de vaccinaties vergoed worden!
Meer informatie
Meer informatie vindt men op de website: www.ggdhn.nl. Ook voor informatie of het maken van een
afspraak kan men op werkdagen tussen 08.30-12.00 en 13.00-17.00 uur bellen met 088- 0100530.

Sportnieuws van Sportservice
Kennemerland

Sportnieuws over de JSP én VSP
activiteiten en tips voor…

Lekker sporten in de Meivakantie !!!
zie bijlage

Heeft je kind faalangst?
Faalangst betekent dat je kind bang is om iets niet te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn
voor het maken van een toets, een examen of het houden van een spreekbeurt. Leren
en presteren is belangrijk voor de toekomst van je kind. Soms lukt dat slecht. Niet omdat
je kind lui of moe is of omdat het werk te moeilijk is. Het lukt slecht omdat je kind er heel
erg mee zit dat er goede prestaties van hem/haar worden verwacht. De angst om te
moeten presteren kan je kind zo gaan beheersen dat hij/zij niet meer kan nadenken en
plotseling niets meer weet. Je kind kan buikpijn krijgen, gaan bibberen, zweten,
stotteren of wordt misselijk. In dat geval spreken we van faalangst.
Tip 1
Probeer erover met je kind te praten. Hij/zij is niet de enige met faalangst. Eén op de
tien kinderen heeft er last van. Vraag ook wanneer je kind last heeft van faalangst.
Tip 2
Straal zelfvertrouwen uit als ouder. Laat merken dat je vertrouwen hebt in je
kind. Reageer positief naar je kind, zoals “het gaat je lukken”. Reageer niet te veel op
situaties die niet goed gaan.
Tip 3
Leer je kind dat fouten maken niet erg is. Van fouten maken kun je leren, iedereen
maakt wel eens een fout. Laat zien dat je als ouder ook wel eens een fout maakt.
Tip 4
Zorg voor een evenwicht tussen leren en ontspannen. Ook al is het huiswerk niet af,
geef je kind de tijd om iets leuks te doen voor zichzelf of met jou als ouder.
Tip 5
Toon interesse in de prestaties van je kind.
Tip 6
Los niet alles voor je kind op. Dit maakt de faalangst groter.
Tip 7
Help bij moeilijke situaties en bescherm je kind niet teveel. Probeer je kind zelf situaties
stapje voor stapje op te laten lossen. Geef hierbij complimenten wanneer een stapje
gelukt is.
Tip 8
Komen jullie er samen niet uit, zoek in overleg met je kind hulp bij deskundigen.
Mocht u vragen over faalangst, dan kunt u een afspraak maken bij het Opvoedspreekuur in uw gemeente
bij het volgende telefoonnummer: 088-0100555, dagelijks tussen 9.00-12.00 uur. Ook kunt u kijken op
www.positiefopvoeden.nl.

