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JvS 50 jarig
jubileum
Een jubileum zet vaak aan tot
terugkijken. Leuke herinneringen
ophalen met oud-klasgenoten, juffen en
meesters en ouders. Vrijwel altijd kom je
dan weer tot de dezelfde constatering:
wat gaat de tijd snel en… wat is er veel
veranderd! Vijftig jaar geleden, wij
spreken dan over midden jaren zestig,
was bijvoorbeeld een computer iets
hééél ingewikkelds, bijna mystiek, en
vooral vér weg van het dagelijkse leven.

HET ONDERWIJS VAN TOEN
Het onderwijs van toen deed het met
pen en potlood, telramen, rekendozen
en vooral veel gum. Aardrijkskundeles
met de wandkaart van Nederland aan de
muur. Werkstukken maken betekende
altijd veel handwerk: plaatjes opzoeken
in tijdschriften, knippen en plakken, en
met pen, inktpotje en vloeipapier de
bijhorende tekst zelf bedenken en
schrijven. Toen was goed schrijven iets
vanzelfsprekends. Soms, en met
jaloerse blik, zag je een klasgenoot die
zijn werkstuk had uitgetikt op een heuse
typemachine.
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1966. Het lerarenteam.

Over deze speciale editie
Het jaar 2016 is begonnen en voor
onze school is dat een bijzonder
jaar. We bestaan 50 jaar.

meeste activiteiten voor de
kinderen. We wensen iedereen een
heel goed jubileum jaar!

Vanaf 21 maart gaan we dat dan
ook vieren met verscheidene
activiteiten. Verderop in deze
speciale Juliaandacht leest u hier
meer over.

LOGO

Er is voor iedereen (leerlingen,
leerkrachten, ouders en oudleerlingen en -leerkachten) iets
georganiseerd. En natuurlijk zijn de

1973 De eerste klas.

1

Speciaal voor dit feestelijke jaar
hebben Shanta (moeder van Julia
uit groep 6) en Nicole (moeder van
Koen uit groep 6) de logo’s
gemaakt. Deze logo’s zul je nog
regelmatig terug zien dit jaar. Bij
deze alvast hartelijk dank voor jullie
creativiteit!

1991 Grootscheepse verbouwing

ALLE
DATA OP
EEN
RIJTJE

JvS 50 jarig jubileum

Ma 21 en di 22 maart
Dansdagen voor alle
leerlingen
Vr 8 april
Officiële opening met
een Vossenjacht voor
alle leerlingen
Ma 11 april
Sport- en Bewegenshow
voor alle leerlingen
Do 19 mei
Circusdag (door Circus
Kristal) voor alle
leerlingen
Vr 27 mei
Ouderfeest voor alle
ouders
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Vr 3 juni
Schoolfeest voor alle
leerlingen

In de jaren die volgden gingen de ontwikkelingen steeds
sneller. De digitale snelweg is niet meer weg te denken uit
het hedendaagse onderwijs. Veel goede zaken zijn
gebleven. De wandkaarten hangen er nog in ge-update
versie, schrijven heeft nog steeds een plek en er is veel
bijgekomen. Het hedendaagse onderwijs is, zoals bij
onderwijs hoort, altijd in beweging. Zo leren we van gister,
dromen we over morgen en leren we vandaag.

Vr 24 juni
Reünie voor alle oudleerlingen en oudleerkrachten

ZO LEREN WE VAN GISTER, DROMEN WE OVER
MORGEN EN LEREN WE VANDAAG

Kaartenactie

GETALLEN
Het jaar waarin onze
school startte

1966
De dag van de officiële
opening in april

8
Sponsor dit jubileum
en word lid van de club
van

Jullie hebben allemaa
l het kaartensetje va
n je
zo veel enthousiaste
reacties te horen. Mo kind ontvangen. Wat fijn om
ontwerpen van alle
cht je benieuwd zijn
kinderen van de sch
naar de
ool? Er hangt een mo
in de aula met alle on
oi overzicht
twerpen.
We hopen dat de verk
oop goed is verlopen,
wa
kost geld. Binnenkort
hoor je via de reguliere nt feest vieren met z’n allen
kanalen wat de opbre
ngst is.
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(zie onderaan pagina 4)

11 april: Sport- en
Bewegen show

21 EN 22 MAART DANS DAGEN
Iedere groep krijgt op één van deze
dagen een dansworkshop. Daarmee
kunnen de kinderen zich al even los
swingen voordat de festiviteiten
officieel starten.

Op maandag 11 april worden de
kinderen getrakteerd op een spel- en
bewegen goochel show van Ronald
McDonald. Garant voor een dik uur
dolle pret!

••

8 april: Officiële
opening en vrolijke
Vossenjacht
Op vrijdag 8 april openen we de
festiviteiten periode officieel, gevolgd
door een vrolijke Vossenjacht voor alle
leerlingen. In en rondom school zullen
“vossen” zich schuil houden en aan de
kinderen de taak om er zo veel mogelijk
te vinden. Een spannende, leuke
speurtocht voor alle kinderen! Wil je de
officiële opening als ouder ook
bijwonen? Meld je dan aan om te
helpen!
••

Het zal resulteren in een geweldig
schooloptreden, dat je zeker niet mag
missen. Dat word een nog gaver
spektakel dan de voorstelling in1999!

HULP GEZOCHT VOOR

DE VOSSENJACHT OP

8 APRIL

Festiviteiten organiseren
kost tijd. Het lerarente
am is - met ondersteu
de Oudercommissie ning van
al enige tijd druk bezig
met de voorbereidinge
n.
Voor de Vossenjacht zijn
we op zoek naar 30 me
nsen die de groepjes
kinderen willen begeleid
en en 20 mensen die
ver
kleed rond willen lopen
“vossen”). Ouders, op
(de
a’s, oma’s, grote broers
en
zus
sen, alle hulp is welko
De vossenjacht is van
m.
9 tot 12 uur. Voor kostuu
ms wordt gezorgd, ma
inbreng mag natuurlijk
ar eigen
!

Meld je snel aan en m

is dit spektake

l niet!!!
Mail voor 15 maart na
ar oudercommissie@jvs
cas
.nl
me
t daarbij naam (of die
van opa, oma, grote bro
er, etc.) de voor-, achter
naam en groep van je
je eventuele voorkeur.
kind en

DONDERDAG 19 MEI: CIRCUSDAG
Aan het einde van de ochtend en in de
middag zal een heuse voorstelling
worden gegeven: ook voor de ouders!
“Komt dat zien, dames en heren,
jongens en meisjes”

BELANGRIJK

We kunnen deze da
g

de hulp van 20 oude
goed gebruiken!

Donderdag 19 mei wordt school in
circus sferen gebracht door Circus
Kristal. In de ochtend zal druk geoefend
worden door de kinderen om alle
circusacts te leren.

rs

Meld je aan!
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Ingrediënten voor een super schoolfeest
HULP

•••

Op vrijdag 3 juni verandert de Juliana
van Stolbergschool tussen 17:00 en
20:00 is een heuse feestlocatie. Want
op die dag vieren we met de hele school
feest. Het belooft een spetterende
avond te worden. Win fantastische
prijzen op de loterij. Bied mee op
gewilde diensten in de veiling! Neem
deel aan de gezellige spelletjes! En
geniet van heerlijke hapjes en drankjes!

Voor dit fantastische feest
zijn we op zoek naar hulp.
Naast ouders die op de
avond zelf willen helpen
met de spellen en het
serveren van eten en
drinken zijn we ook op
zoek naar die fantastische
prijzenpot. Bied je spullen
of diensten aan als cadeau
dat iedereen wil winnen!

FEEST VOOR IEDEREEN

1. 	


Spelletjes

2. 	


Loterij

3. 	


Eten

4. 	


Drinken

5. 	


Gezelligheid

6. 	


Hulp van ouders

7. 	


Muziek

8. 	


Veiling

9. 	


Mooie prijzen

10. 	


Op dit schoolfeest voor ouders,
leerlingen en leerkrachten zijn uiteraard
ook opa en oma en de buren van harte
welkom. Feest voor iedereen!!!

Jouw aanwezigheid

HET OUDERFEEST

Ook het traditionele

24 JUNI: REUNIE 19-22U
Het 50-jarig jubileum willen we
niet ongemerkt aan de oudleerlingen en oud-leerkrachten
voorbij laten gaan! Dus speciaal
voor deze oud-leerlingen en leerkrachten is er 24 juni van
19:00–22:00 uur gelegenheid om
antwoorden te krijgen op de
vraag hoe het met jouw oudklasgenoten gaat, om
oude herinneringen aan
je lagere schooltijd op
te halen, de geur van je
oude klaslokaal weer
eens op te snuiven,
om weer eens een

CLUB VAN 50
Feest vieren kost geld. Daarom starten
we binnenkort met de Club van 50 actie.
Bedrijven, winkels, winkeliers, eenmanszaken, winkelketens, etc. kunnen door
middel van het doneren van 50 euro aan
de Juliana van Stolbergschool bijdragen
aan de viering van dit jubileum en
daarmee het plezier van de kinderen.
Uw steun en onze dankbaarheid daarvoor
worden bekend gemaakt via een speciaal

pluim van je oude leerkracht te
krijgen...En wie weet ga jij
misschien wel naar huis met de
bokaal als je de Juliana van
Stolberg Nostalgie Quiz wint.
Dus vertelt het voort!
Meld je als oud-leerling of oudleerkacht aan vóór 1 juni via
50jaarJvSCastricum@Gmail.com
	

zodat je op de
gastenlijst kan worden
bijgeschreven en er
voor jou een
consumptiebon en
werkboekje klaar ligt!”
Club van 50 bord op school en in de
volgende jubileum-editie van de
Juliaandacht. Wil je informatie en/of ben
je geïnteresseerd in het lid worden van de
Club van 50, neem dan contact op via:
Clubvan50JvS@gmail.com

LIKE ONS OP FACEBOOK
Juliana van Stolbergschool
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ouderfeest
ontbreekt dit jaar nie
t. Vrijdag 27
mei is het daarom de
beurt aan de
ouders om feest met
ons te vieren.
We hebben een speci
ale editie van
ons ouderfeest geplan
d. Uiteraard
ontbreken de ingred
iënten als
ontmoeten, een hapje
en een
drankje en dansen op
deze avond
niet. Met voor deze gel
egenheid de
speciale JuliAndré va
n
Sessionband! Dat ma
g je niet
missen! Het thema va
n dit jaar is:

the
summer of

’66

AANMELDEN VOOR HULP
Festiviteiten organiseren kost tijd. Het
lerarenteam is - met ondersteuning van
de Oudercommissie - al enige tijd druk
bezig met de voorbereidingen. De
activiteiten zelf vragen echter ook om
hulp van ouders. In deze speciale uitgave
leest u op welke datum we welke hulp
nodig hebben. Je kunt je hulp nu al
aanbieden. Dus reserveer de datum (8
april Vossenjacht, 19 mei Circusdag en/of
3 juni Schoolfeest) en meld je aan via
oudercommissie@jvscas.nl.

