
                         JULI 2016  
  

Agenda  

3 juli  Oudergesprekkenweek -  op uitnodiging van de leerkracht 
5 juli  Doorschuifmiddag 
8 juli  RAPPORT 2 mee naar huis 
12 juli  Afscheid groep 8A 
13 juli   Afscheid groep 8B 
15 juli  OB vrije dag groep 1 en 2  

Laatste schooldag: zomervakantie start om 12 uur 
29 augustus Eerste schooldag: start om 8.30 uur 

 

Hallo allemaal 
Deze editie van de Juliaandacht staat in het teken van afscheid. 
Afscheid nemen van een JUBILEUM FEESTJAAR… 
En… wat hebben we dat groots gevierd !!! 
Dansdagen, Schoollied, Vossenjacht, Ronald McDonald beweegshow, 
Olympische Sportdag, EYE, Circus Kristal, Summer of 66, Feest Fuif en als 
afsluiting een gezellige en zeer druk bezochte Reünie. 
Met elkaar kunnen we terugkijken op - stuk voor stuk - zeer geslaagde 
evenementen. Bovendien was het iedere keer weer…. Mooi weer!  
Hartelijk dank nogmaals aan allemensen die dit mogelijk hebben gemaakt! 
We nemen ook – na jarenlange Overblijf inzet - afscheid van Bianca Könst. 
Samen met twee andere moeders stopt zij aan het eind van het schooljaar met 
de TSO – zowel met de coördinatie als haar aanwezigheid. Ook Erika Dekker 
en Jean Visuvasam: hartelijk dank voor jullie inzet tijdens het overblijven. 
Wij zijn nog op zoek naar overblijfouders/ vrijwilligers voor de TSO. 
En uiteraard nemen we aan het eind van het jaar ook afscheid van GROEP 8.  
Zij gaan naar hun nieuwe VO school. Wij wensen hen heel veel succes! 
Verderop in deze Juliaandacht kunt u zien waar ze naar toe gaan. 
Er starten veel nieuwe kinderen komend jaar op onze school. Ze komen al een 
keertje meedraaien op de doorschuifmiddag - volgende week dinsdag. 
Op de laatste bladzijde van deze Juliaandacht heeft onze GGD-JGZ 
schoolverpleegkundige een aantal tips voor het bestrijden van hoofdluis. 
Tot slot wens ik iedereen een hele fijne vakantie met veel zon. 
Fijne zomer allemaal! 
Carla 

 
   
  
   

E
Elise Dekker, Tomme Rijkers, Quirijn Grent, Fenne Schipper, Roxy Uhl, Amber 
Droog, Fenne Schipper, Rijk Huisman, Milou van Til, Loïs Veenboer, Stef 
Glandorf, Louie Lecaille, Itai Maas, Jouke Windig, Brady Baltus, Jonas Thaler, 
Bobbie Mac Mootry, en Sterre van Harten 

  Ook meester Stefan is in juli jarig. 

  Allemaal alvast een hele fijne verjaardag!    

 
   Rosanne Boxma en Tomme Rijkers zijn inmiddels gestart in groep 1B.  
   Veel plezier bij ons op school allebei! 

 

 



 

Nieuws uit de Oudercommissie  (OC) 
 

Beste ouders, 
 
Vrijdag 3 juni was het wederom tijd voor een fantastisch feest voor de kinderen!  
De 50-jarige Feest Fuif met stormbaan, vele leuke activiteiten, een goochelshow en een loterij met 
leuke prijzen maakten onze kinderen heel blij!  
 

   
 
We konden deze feestavond genieten van heerlijke hapjes en drankjes, mede mogelijk gemaakt door 
de inzet van vele ouders en de sponsoren. Dank aan deze ouders en onder andere slagerij van 
Borre, groenteman Wesley, Mekkan, Marx O’Leary en DEEN supermarkten.  
En dat alles mooi uitgestald op de mooie kramen van Leon! 
 

   
 
De veiling – mede mogelijk gemaakt door verschillende ouders en zaken zoals De Oude Keuken, 
Schoonheidssalon Castricum en nog vele anderen – heeft geholpen dit feest deels te bekostigen. We 
wensen alle ouders die een mooie prijs hebben bemachtigd veel plezier met hun aanwinst! 
 
Met nog maar een maandje school te gaan, zit het werk er voor de oudercommissie dit jaar bijna op. 
De oudercommissie kijkt met grote tevredenheid terug op een fantastisch jubileumjaar. Want dit jaar 
hebben we de schooltijd voor de kinderen wel heel feestelijk gemaakt! We willen nogmaals alle 
ouders bedanken voor hun inzet bij en bijdragen aan alle activiteiten. Super! 
 
Hartelijke groeten van de oudercommissie! 
 
 

Nieuws uit de groepen 
Kijkt u voor het laatste nieuws uit alle groepen op onze website: http://www.jvscas.nl/ 

 
Vakantie rooster 2016-2017 

 Herfst  17 t/m 21 oktober 2016 
Kerst  26 dec. 2016  t/m 6 jan. 2017            
Voorjaar 20 t/m 24 febr. 2017 
Mei  24 apr. t/m 5 mei 2017 
Zomer  24 juli t/m 3 sept. 2017 

 

http://www.jvscas.nl/


Waar gaan de groep 8 leerlingen naar toe? 

Clusius College in Castricum 
Daan Boogh, Sam v.d. Heuvel v. Varik, Sanne Könst, Dunya Zedak en Moïse Zeestraten 
 
Jac. P. Thijsse College in Castricum 
Fenna Baars, Stijn de Boer, Thomas Dekker, Edgar Donkersloot, Loes Drillenburg Lelyveld,  
Teuntje Göbel, Sterre van Harten, Jaimy van Hooren, Puck Königel, Tommy Kooij, Bobbie Mac 
Mootry, Flip van Marle, Hugo Meij, Isabeau Meijer, Maaike Pet, Froukje Schaaders, Lynn Schutz, 
Mathilda Way, Amber van Well, Dion van Westerop en Melle Windig  
 
Bonhoeffer College in Castricum 
Julia Bakker, Yoni Bas, Daan Gischler, Wouter Glorie, Luuk Hoogendoorn, Michelle Huige, Ivo Lind, 
Mats Ruiter, Sofie Themmen, Senne Vis, Ynger de Winter en Emma Zweedijk 
 
Kennemer College in Beverwijk 
Chris Braams, Sem Dam en Danny Liefting 
 
Murmellius College in Alkmaar 
Rens Kerkhoven 
 
Petrus Canisius College in Heiloo 
Irin Huijser 
 

We gaan jullie allemaal erg missen… veel succes en plezier op jullie nieuwe school !!! 
 

 

 

 

 

 

 
Kamp groep 8B   
Egmond   
22-23-24 juni 2016   

 

 

 

 

 
Kamp groep 8A 
Spaarnwoude 
25-26-27 mei 2016  



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

AZ/RABO Voetbal Tour  clinic groep 8B op 21 juni 2016 

 

Feestelijke en succesvolle afsluiting cursus typen 
Op woensdag 22 juni hebben 15 leerlingen van onze school hun typediploma in ontvangst mogen 
nemen via Instituut Dompvloet. De afgelopen 15 weken hebben zij o.l.v. juf Ivonne Schouten keihard 
gewerkt via het type programma ‘Typeworld’, waarbij ze klassikaal en in game vorm het blind typen 
onder de knie hebben gekregen.  Een prestatie waar ze trots op mogen zijn! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor- en naschoolse opvang                                                                                          
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.     
(www.fortekinderopvang.nl )                                            
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  
0251 - 658058 
 
  

http://www.fortekinderopvang.nl/


Nieuws uit de Medezeggenschapsraad  (MR) 

Terugblik MR 
 Afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. Op de 
achtergrond gebeurt er een hoop waarbij we het leuk en 
belangrijk vinden om jullie daar even in mee nemen.  
Een paar onderwerpen pikken we er uit: 
  
Invulling TSO  
Op de achtergrond zijn we als MR altijd wel bezig met de TSO. We  
zitten regelmatig om tafel over hoe het gaat. Wat gaat goed en wat kan  
anders. Of er komen ouders met input waar we op de achtergrond mee aan  
de slag gaan. Nu komt daar wat meer over aan het licht vanwege de  
werving van nieuwe ouders en de invulling van de coördinator via Forte. Uiteraard zullen we ook dat 
proces volgen en begeleiden, we denken graag en actief mee.  
 
Brainstormavond, follow up 
De brainstormavond met ouders hebben we als zéér waardevol ervaren. De onderwerpen komen 
regelmatig op de agenda en de info van de avond wordt vaak nog bij diverse onderwerpen als input 
gebruikt. Wat gaven ouders ons terug over dat onderwerp. Maar ook: dit is de wens van ouders, zijn 
we daar al? Zoals bijvoorbeeld in de communicatie of als we er nog niet zijn wat hebben we dan nog 
te doen?  
We zijn over de invulling nog aan het brainstormen maar we denken er over om de brainstormavond 
met ouders te herhalen. Gewoon lekker sparren over verschillende onderwerpen die leven op school. 
Doe je mee? We horen graag wat jullie er van vinden! 
 
Hernieuwen protocollen  
Er zijn diverse protocollen herschreven. Wij kijken dan vooral naar hoe leesbaar en logisch zijn ze. 
Wat vinden we van de kwaliteit en brengt het ons helderheid voor iedereen en - het belangrijkste -  
draagt het bij aan het welzijn van het kind / de kinderen? Een aantal van de protocollen worden op dit 
moment nog aangepast, maár zullen snel op de site te vinden zijn.  
 
Formatie / groepsindeling 
Hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van de groep. Wat hebben we nodig,  is 
de formatie passend? Hoe vangen we extra behoefte op en met wie? Zijn de uren goed ingevuld?  
Dit zijn een paár voorbeelden van de vragen die passeren in het proces van de groepsindeling. Soms 
zorgt dat voor wat extra vragen vanuit de MR, soms voor wat aanvullingen of nieuwe initiatieven. En 
altijd voor veel vragen vanuit de ouders: wie staat er voor de groep volgend jaar bij mijn kind? ;-) 
Wachten duurt altijd lang maar inmiddels is het gedeeld met alle betrokkenen. 
  
Trakteren en snoepbeleid  
Afgelopen jaar hebben we het er vaak over gehad in de MR: Gezond & school - waar kunnen we daar 
nog meer aandacht op vestigen? Welke keuzes maken we? En hoe actief gaan we dat uitdragen: wel 
of geen vaste fruitdagen etc. We zijn altijd weer op zoek naar de balans tussen eigen 
verantwoordelijkheid en vrijheid van ouders versus de school. Keuzes die gemaakt zijn: (onder 
andere) aandacht ervoor vanuit en in de klas, maar ook geen snoep meer bij de overblijf. 
 
Ouderbetrokkenheid / klankbord 
We hebben afgelopen jaar gemerkt dat steeds meer ouders ons weten te vinden. 
Soms met kleine concrete vragen, soms met wat complexere vraagstukken.  
Of met het delen van een ervaring of een gevoel over iets wat is voorgevallen.  
We zijn hier enorm blij mee, blijf dat ook komend  schooljaar vooral weer doen! We zetten alle punten, 
groot of klein, op de agenda en staan er bij stil. Soms is het voldoende als signaal om met elkaar 
weer even bewust te zijn, soms zorgt het voor aanscherpen van een protocol en soms is het ook iets 
waar we op dat moment nog niets mee kunnen, maár wat op een later moment kan worden opgepakt. 
 
Resultaten 
We toetsen beleidsstukken, stellen verdiepingsvragen, denken mee en toetsen de begroting en over 
brainstormen over alle overige plannen en stukken die op tafel komen. Waar hebben we het over? 



Wat willen we ermee? Voldoet het aan de eisen en aan de kwaliteit die we nastreven? En wat kunnen 
we doen om dat te bereiken? Zomaár een paar vragen die dan de revue passeren.  
  
Al met al een mooi jaar, waárin we als voltallige MR elkaar scherp  
hebben gehouden, met elkaar hebben geleerd, ontwikkeld en gelachen en  
heel veel stappen hebben gezet. Zijn we er dan al? Nee zeker niet!  
Genoeg ambitie en wensen...en daar gaan we na de vakantie meer door. 
Klein tipje van de sluier: nog slagvaárdiger zijn, communicatie verder verbeteren binnen de school en 
brainstormen over wat en hoe het beter kan. 
  
Hopelijk met net zoveel support, vragen en triggers van jullie allemaal. Want samen maken we de 
school beter en mooier!  
 
Fijne vakantie allemaal, bedankt en tot volgend schooljaar.  
  
Namens de voltallige MR, 
Susan, Annemiek, Gerda, Maaike, 
 
Maarten en Karin 
 
 

 

Iedereen een hele fijne zomervakantie !  



Hoofdluis          

Ik merk dat er regelmatig vragen gesteld worden over hoofdluis. Er zijn zorgen van ouders en 

leerkrachten omdat het steeds lastiger te bestrijden lijkt. Vandaar dit korte stukje in de 

nieuwsbrief. 

De hoofdluis was eeuwen geleden een normaal verschijnsel onder de gewone bevolking. In onze 

Westerse maatschappij komt het relatief weinig voor. Toch zijn er perioden waarin het aantal 

besmettingen met hoofdluis lijkt toe te nemen.  

 

Een hoofdluis heeft 7-10 dagen nodig om van neet (eitje) volwassen te worden. Als de luis 

volwassen is legt zij 7-10 eitjes per dag. Als zij niet bestreden wordt kan zij ongeveer 1 maand 

leven. De luis leeft van mensenbloed. De eerste verschijnselen van luizen op de hoofdhuis is vaak 

jeuk. Jeuk op de warme plekken op de hoofdhuid (achter de oren, onder in de nek, onder de 

pony). 
 

 
 

Luizen lopen over van de ene haar op de andere haar. Dat is ook de reden dat meisje vaker last 

van hoofdluis hebben. Zij zitten lange tijd met lang (los) haar, naast elkaar in de klas. De luis 

krijgt zo de kans om over te lopen. Springen doen zij niet. 

De meeste scholen hebben een luizenprotocol (waaronder ook de Juliana van Stolbergschool). 

Hierin staat beschreven hoe scholen de uitbreiding van luizen bestrijden alsook de taak van de 

luizenmoeders en de rol van de GGD hierin. 

 

Wat kunt u zelf doen?? 

 
1. Controleer regelmatig het haar van uw kind. 
2. Mocht er een melding komen vanuit school dat er in de klas van uw kind hoofdluis is geconstateerd 

controleer dan extra. 
3. Mocht uw kind luis hebben. Kam dan dagelijks met een metalen luizenkam. Doe dit minimaal 2 

weken lang. (kijk voor extra kaminstructies op de volgende website: 
http://www.hoofdluizen.nl/kaminstructies-netenkam 

4. Luizen worden niet overgebracht door middel van beddengoed, knuffels en kleding (dit werd lange 
tijd wel gedacht). 

5. Het beste middel om te gebruiken is XT-luis. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Dit middel doodt 
luizen en neten. In tegenstelling tot vele andere middelen. 

6. Het is belangrijk dat bij een melding vanuit school de kinderen met luis gelijk behandeld worden!!! 
Dit om voorkomen dat kinderen die wel direct behandeld zijn de volgende dag  opnieuw besmet 
kunnen raken. 

 

Ik hoop dat ik jullie van voldoende informatie heb voorzien.  

Mocht u hierover nog vragen hebben stel ze dan gerust. 

 

Simone Ligthart     

sligthart@ggdhn.nl   

06-514 64 995 

 

Elke maandagmiddag, in de oneven weken, op school aanwezig voor vragen over 

opvoeden, opgroeien, ontwikkeling en gezondheid. 
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