
Mei 2016 

Agenda 
     9 mei   Excursie groep 3 Gruisveld in Westzaan 

12 mei   SCHOOLREISJE groep 3 - 4 - 5 - 6 -7 
   Excursie groepen 8B Huis van Hilde  
16 mei   Tweede Pinksterdag vrij 
17 mei   STUDIEDAG team; alle kinderen vrij 
19 mei   CIRCUS dag met Circus Kristal 
24 mei   Excursie groep 8B Space Expo Noordwijk 
25 t/m 27 mei  Kamp groep 8A 
26 mei   Excursie groep 7 Archeon 
27 mei   Maandsluiting groep 3 

OUDERFEESTAVOND  “The Summer of ‘66” 
    

Hallo allemaal  
De maand april was wel een zeer bedrijvige maand vol activiteiten! De 
Jubileum dag op 8 april met Schoollied en Vossenjacht, het 
Schoolvoetbaltoernooi voor groep 5/ t/m 8, excursies op allerlei gebied, 
de uitreiking van de prijzen voor de winnaars van de kleurwedstrijd van 
het JUBILEUM LOGO, de overhandiging van de prachtige 
jubileumsporttassen met jubileum logo, het “Respect project” en het 
“Tweede Wereldoorlog project” in groep 8 en uiteraard de Olympische 
Sportdag voor groep 5 t/m 8 in het Olympisch Stadion in Amsterdam en 
de Koningsspelen voor groep 3 t/m 8 op 22 april.   
Na de Meivakantie staan er ook weer veel festiviteiten op de agenda.  
Maar eerst: Geniet allemaal van de meivakantie! 
Carla 
 
OUDERFEEST 2016 
Het is bijna zover…. Het bekende 
ouderfeest van de JvS! 
Een geweldige gelegenheid om andere 
ouders te treffen onder het genot van 
een hapje een drankje en natuurlijk een 
dansje. Verkleed in het thema, leuk! En 
kom vooral als jezelf!  
Dit jubileumjaar met het thema: 

The Summer of ‘66 
Met een te gekke Live Band  
in the house! 
 
Vrijdag 27 mei       
Vanaf   20.30 uur 
 
Let op: 
Inschrijven kan via datumprikker. 
U krijgt dinsdag 10 mei via de mail  
een uitnodiging van datumprikker.  
Hier kunt u aangeven of u wel of niet 
aanwezig bent op het Ouderfeest. 

 
 

 
 In mei komen Jouke Sikkens (1A) en Merel v.d. Hoeven (1A) bij ons op  

school. Veel plezier allebei ! 
 

 



     in mei 
 
Jouke Sikkens, Merel v.d. Hoeven, Lotte Kemperink, Isa Snijders, Max van Borre, Florine van Til, 
Cato Wassenaar, Floris van Harten, Isa Bakker, Karel Drillenburg Lelijveld, Julia Jongbloed, Kees 
Zweedijk, Keith Königel, Matt Lecaille, Darani Said, Thijs van Unen, Rosa v.d. Veer, Maaike Pet, 
Mats Ruiter, Lynn Schutz, Wouter Glorie, Melle Windig en Moïse Zeestraten. 

 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 

 
 

OPROEP!   OPROEP!   OPROEP!   OPROEP!   OPROEP! 
We zijn op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die groep 3 en 4 leerlingen  
willen begeleiden met het leesinterventieprogramma BOUW! 
Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen 
bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomt.  
Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.   
 
Werkzaamheden:  
- het begeleiden van individuele leerlingen bij het  
  computerprogramma BOUW! 
- voorlezen van de opdrachten en verklanken van de letters. 
 
Tijd:   15 minuten per leerling. 
Frequentie:  1 á 2 x per week (tijd mag u zelf aangeven) 
 
Lijkt het u iets of wilt u meer over de begeleiding weten dan kunt u 
contact opnemen met Mirelle Wendelgelst (IB-er) via  ib@jvscas.nl  
 

Schoolreisjes      
Over een paar weken is het al zover: we gaan op schoolreis! 
Groep 3-4-5 gaan op donderdag 12 mei naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 
Groep 6 en 7 gaan op donderdag 12 mei naar het Dolfinarium in Harderwijk. 
Praktische informatie over de uitstapjes heeft u - als het goed is - inmiddels ontvangen. 
 
Vergeet u niet voor 9 mei het (verplichte) schoolreisgeld te betalen?!!  

U kunt het bedrag van  € 22,50  per kind  overmaken op rekeningnummer : 

NL71 INGB 0002 5430 52   t.n.v. Oudercommissie Juliana van Stolbergschool, Castricum 
 

Gezonde Schoolplein 
Afgelopen week hebben we - in nauw overleg met Liane Schraal van de ISOB - 
besloten de samenwerking met de twee oorspronkelijke ontwerpers af te breken. 
De communicatie met deze ontwerpers verliep dermate stroef en de - door hen geschepte - 
verwachtingen werden zodanig niet nagekomen, dat we alle vertrouwen in hen zijn verloren.  
 
Dit betekent dus voor een deel ‘opnieuw beginnen’. 
Onze wensen hebben we duidelijk in beeld en Liane Schraal is ‘specialist’ in schoolpleinen. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we spoedig weer verder kunnen gaan met ‘ontwerpen‘. 
De realisering van ons nieuwe speelplein verloopt echter in een ander tempo dan verwacht. 

 
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 

mailto:ib@jvscas.nl
http://www.jvscasoverblijf@gmail.com


 

Nieuws uit de OC 

De penningmeester van de OC zou graag zien, dat de vrijwillige ouderbijdrage – voor zover u dit 
nog niet heeft gedaan – alsnog wordt gestort op de rekening van de OC. 
Van deze bijdrage worden o.a. de diverse feesten, excursies en de schooltuin mede gefinancierd. 
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0002 5430 52 ten name van 
Oudercommissie Juliana van Stolbergschool, Castricum, 
o.v.v. naam en groep. 

 
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      
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 aug. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De winnaars uit groep 5 met jurylid Nicole (dank ook aan jurylid Shanta) 
De absolute winnaar van de LOGO kleurwedstrijd JvS is TRISTAN WAY. 
Hij kreeg een schilderdoek met verf en penselen. 
Gefeliciteerd alle winnaars! 
 
 
 

 



 

Beste ouders! 
 

Wat is het een groot feest!!! De kinderen genieten van alle festiviteiten in het kader van ons 50-
jarige jubileum.  Een grandioze opening, een fantastisch schoollied, een geslaagde 

Vossenjacht, de Olympische sportdag, een vlaggen wedstrijd en alle kinderen die een handige, 
prachtige JvS sporttas hebben meegekregen! 

 

 

 

 
 

Een grandioze opening met uit volle borst meezingende en dansende kinderen! Heb jij “de JvS is 
voor jou en mij” ook al gedownload van onze website? 

 

 

 

 
 

Wat een fantastische vossen! Bedankt alle vossen en ouders voor jullie hulp deze dag! 
 

 

 

 
 

Een sportieve dag in het Olympisch Stadion 
 De prijswinnaars van de Vlaggenwedstrijd 

 
Ten slotte: Niet alleen de kinderen genieten! Ook de oudercommissie geniet van het resultaat 

van alle inspanningen achter de schermen. We willen bij deze dan ook zeker alle ouders 
bedanken voor al hun hulp! Super! En er zijn nog voldoende mogelijkheden om als ouder mee 

te helpen en mee te genieten van de festiviteiten: meld je aan voor hulp bij de  
Circusdag (19 mei) en onze JvS 50-Jarige Feest Fuif (3 juni)! 

 
Met de feestelijke groeten van de oudercommissie 

 
 
 


