
 

 

  Oktober 2016 
Agenda 
  5 oktober  Voorstelling groep 4: De snelste zebra 
  6 oktober  Opening Kinderboekenweek op de JvS  
12 oktober  Boekverkoop 11.30 - 12.30 uur   
13 oktober  MR aanvang 19.30 uur 
14 oktober  OB dag groep 1 en 2 vrij 
17 t/m 21 oktober HERFSTVAKANTIE 
24 oktober   Studiedag team; alle kinderen zijn vrij 
27 oktober  Tata techniek dag groep 7 en 8 
28 oktober  Maandsluiting groep 1/2 B 
  

 

Hallo allemaal 
Door persoonlijke omstandigheden dit keer geen stukje van mijn hand. 
Dank aan alle ouders voor hun medeleven bij het overlijden van mijn vader.  
Carla 
 
 

   in oktober 
Vigo van Oort, Jules Meltzer, Eef van Dijkhuizen, Mees Kamhoot, Sanne 
Hagens, Michelle Verlinden, Sepp Waagemans, Eline Hennequin, Mike Huige, 
Jarno Pet, Chenoa Fontijn , Puck v.d. Vliet, Owen Dijkstal, Isabel Huisman, 
Marinka Jonker, Ronie Visuvasam en Remie Visuvasam. 
Ook juf Mirjam, juf Tanya en juf Gerda zijn in oktober jarig evenals onze 
administratrice juf Trijnie.  

 

Allemaal een hele fijne verjaardag!! 
    
        Ontruimingsoefening 

Beste ouders. 
Als onderdeel van het calamiteiten plan van onze school, zullen we op 10 
oktober een ontruiming oefening houden. Deze eerste oefening van dit jaar 
kondigen we aan en zullen we bespreken met alle betrokkenen. Verderop in 
het jaar zullen we nogmaals oefenen en dan onaangekondigd. 
Met z’n allen zorgen we er voor dat de kans zo klein mogelijk is dat een 
daadwerkelijke ontruiming nodig zal zijn. 
Duncan 

 

   
  Vigo van Oort (1B), Eef van Dijkhuizen (1A) en Jules Meltzer (1A) 

komen in oktober bij ons op school. 
Veel plezier alledrie! 

   

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

 

       Voor nieuwtjes uit de groepen: kijkt u op onze site  www.jvscas.nl 
 

http://www.jvscas.nl/


 

 

Even voorstellen:   Wie is Cindy van Leeuwen? 
Afgelopen zomer werd ik gebeld met een heel fijn telefoontje. Of ik voor drie dagen groep 5 wilde 
lesgeven! Mijn eerste eigen klas. Spannend, maar ontzettend leuk.  
Mijn naam is Cindy van Leeuwen en misschien hebben jullie mij al eerder gezien. Mijn laatste 
stages heb ik op de Juliana van Stolberg, bij Marjan, uitgevoerd. Ik ben 23 jaar en ben sinds 
afgelopen juni afgestudeerd aan de PABO. Ik woon in Heiloo (nog) samen met mijn broertjes en 
ouders. Wat mij aanspreekt aan de school is de goede sfeer en het gevoel dat iedereen welkom 
is. De eerste weken zijn mij zeer goed bevallen met mijn super groep 5.  
Als jullie vragen hebben, loop gerust binnen!  
Ik ben aanwezig op de dinsdag, donderdag en vrijdag.   
 

 
 
 
Even Voorstellen 2 :        Wie is de nieuwe TSO coördinator?  

 
Naam: Kim van der Zijden 
Leeftijd: Bijna 28 (7 Nov) 
Woont in: Alkmaar 

 
Sinds 2013 werk ik als pedagogisch medewerker bij Forte 
kinderopvang met heel veel plezier. 
Vanaf mei 2016 ben ik een vast gezicht op BSO de Boomhut in 
Castricum. 
En sinds dit schooljaar werk ik ook met veel plezier op ‘de overblijf’ 
van de Juliana van Stolberg in Castricum. 

 
 

Nieuws uit de OC  (Ouder Commissie) 
Beste ouders! 
De oudercommissie kijkt met grote tevreden terug op het vorige schooljaar! Wat hebben de 
kinderen een feestelijk jubileumjaar gehad. Mede dankzij de super inzet van het team en vele 
ouders! Vol frisse energie gaan we ons inzetten om er ook dit jaar een leuk en gezellig jaar van te 
maken. 
 
Helaas zullen wij daarbij de inzet van onze geliefde Jantien (de moeder van Jack, Skye & 
Bobbie) moeten missen. Ze heeft besloten haar energie te richten op andere uitdagingen. 
Gelukkig hebben we vorig jaar versterking gekregen van Willemijn, Ingrid en Bart, waardoor 
uitbreiding op dit moment niet nodig is.  
 
Mocht je je echter graag inzetten voor de activiteiten op school of leuke ideeën hebben,  
spreek ons dan ook vooral even aan op het schoolplein. 



 

 

 
Eind september heeft Mieke in het kader van de aanstaande Kinderboekenweek wederom 
samen met een groepje kinderen en leerkrachten prachtige boeken uitgezocht om de schoolbieb 
mee aan te vullen. Boekhandel Laan heeft hierbij geadviseerd en er is rekening gehouden met de 
verschillende leesniveaus. Bovendien heeft elke klas een top drie aangeleverd, dus de nieuwe 
aanwinsten worden vast met veel enthousiasme ontvangen. Donderdag 6 oktober wordt de 
Kinderboekenweek op school geopend en zijn den nieuw boeken te bewonderen in de 
boekenkraam in de aula.  
 
Binnenkort sturen wij een brief rond over de ouderbijdrage, zodat we ook dit jaar in staat zijn om 
alle leuke activiteiten rondom de Kinderboekenweek, de Sint- en kerstviering, Pasen en het 
verkleedfeest te blijven organiseren. 
 
Hartelijke groeten van de oudercommissie! 
 

 

 

Bovenste rij van links naar rechts: 
Bart Kamhoot, vader van  
Susan Glandorf, moeder van Stef (gr6) en Jim (gr4) 
Mieke Noë, moeder van Karel (gr7) 
Jantien Sneekes, moeder van Sky (gr6) en Jack (gr3) 
Ellen Glotzbach (leerkracht groep 1/2b) 
 
Onderste rij van links naar rechts: 
Rob Toepoel, vader van Karmijn (gr7) en Jesper (gr5) 
Tijn Hagens, vader van Sanne (gr4) 
André Voebel, vader van Jonas (gr5) en Sjors (gr3) 
Willemijn Spaargaren, moeder van Lotte (gr4) en Olivier (gr2a) 
Ingrid Tulp, moeder van Janne (gr6) 

 

 
 
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 

 

 
 

Vakantierooster    2016-2017 
Herfstvakantie   17 okt. t/m 21 okt. 2016  
Kerstvakantie   26 dec.’16 t/m 6 jan. ‘17 
Voorjaarsvakantie  20 febr. t/m 24 febr. ‘17 
Pasen    17 april ‘17 
Meivakantie   24 apr. t/m 5 mei ‘17 
Hemelvaart   25 en 26 mei ‘17 
Pinksteren   5 juni ‘17 
Zomervakantie  24 juli t/m 3 sept. ‘17 

 
  

  

http://www.fortekinderopvang.nl/


 

 

Maandsluiting groep 1/2 A   DIEREN   30 september 2016   
 

 
 
 
De JvS vanuit de lucht                           30 september 2016              m.d.a. Robert v.d. Eng 
 


