FEBRUARI 2017
Agenda
2 februari
8 februari
9 februari
13 februari
13 t/m 16 febr.
14 februari
16 februari
17 februari
20 t/m 24 febr.
27 febr. t/m 10 mrt.
8 maart
13 maart
20 maart

Groep 8 op bezoek bij het Jac. P. Thijsse College
MR aanvang: 19.30 uur
Groep 8 op bezoek bij het Bonhoeffer College
Adviesgesprekken week groep 8
Gevonden voorwerpen: in hal bij de kleuters
Groep 5 voorstelling “Pinokkio” in Nieuw Geesterhage
AUTI café 20.00 uur
VERKLEEDFEEST
Studiedag team: alle kinderen zijn vrij !
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekkenweken voor groep 3 t/m 7
OPEN DAG 2
RESHARE kledinginzameling
Schoolfotograaf

Droevig nieuws
Op maandag 30 januari overleed Marjolein Veenstra, de moeder van Iris Vos uit
groep 6.
Hoewel haar optimisme grenzeloos leek, heeft zij de strijd tegen kanker helaas
niet kunnen winnen…
Wij wensen Wouter en Iris heel veel sterkte om dit vreselijke verlies te dragen.
Zowel in de klas als binnen het team is de verslagenheid groot.
In de gang bij het lokaal van groep 6 is een tafel ingericht met daarop een boekje
waarin u uw medeleven aan Wouter en Iris kwijt kunt in de vorm van een wens,
een gedicht of anders.
We zijn er stil van.

Hallo allemaal
De Maandsluiting van groep 4 was een groot succes. Ze hebben er dan ook heel
hard voor geoefend! En wat zagen ze er fantastisch uit in hun zelf geverfde “Tie
and dye” T- shirts met bijpassende bandana’s! Groep 4 ging “op Berenjacht”.

Wellicht wordt er al druk geoefend bij u thuis!
Op 16 februari is er weer het traditionele JVS VERKLEEDFEEST !!
Op 8 maart is er opnieuw een OPEN DAG voor potentiële nieuwe ouders.
Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in onze school? Wijs ze dan a.u.b. op die
mogelijkheid om een kijkje te komen nemen! Uiteraard kan ook altijd een ‘afspraak
voor een rondleiding’ worden gemaakt. Hoort zegt het voort!!
Carla

in februari
Sep Verzijde, Daya Raghosing, Mats Vollers, Nora Langeveld, Jara v.d. Hoeven, Pien Beerkens,
Zyara Fontijn, Brett Lecaille, Toby Mier, Isabelle van Breukelen, Bas Neelen, Wisse Beijering, Lucas
van Mens, Thijs Kaaijk, Sem Rietveld, Twan Schutz, Mees Beerkens, Wout Slokker, Lieke v.d. Vliet,
Wouter Könst en Hanna de Ruijter.
Ook juf Annette en meester Mark zijn in februari jarig!

Allemaal een hele fijne verjaardag !
Gevonden voorwerpen en kleding
In de week voor de voorjaarsvakantie hangen/liggen in de Onderbouwgang alle gevonden
voorwerpen. Alle kledingstukken die er op die 16e februari dan nog hangen/ liggen worden
aan RESHARE meegegeven.

Deuren dicht!
De winter is nog niet voorbij. Wilt u bij het weggaan de deur sluiten?
NB. Ook i.v.m. de veiligheid willen wij dat de deuren goed dicht zijn.

Nieuws uit de Oudercommissie
Beste ouders,
Een rustige start van het jaar voor de OC. Na de grootse jubileum evenementen en de
speelgoedverkiezing van vorig jaar kunnen we nu even een kleine adempauze nemen. Voor André
(de maker van onder andere onze grootse hitsingle “De JvS is van jou en mij”) helaas het moment om
te besluiten niet meer officieel lid te zijn van de Oudercommissie. Hij gaat zijn energie richten op zijn
nieuwe werkzaamheden en hobby’s. We willen André bij deze hartelijk danken voor al zijn inzet,
muzikale talenten en humor. Gelukkig wil hij zich onverminderd blijven inzetten voor de school en
daar kunnen wij – en de kinderen – in ieder geval elk jaar met Pasen nog zeker van genieten!
Wil je je graag inzetten om de schooltijd van de kinderen nog leuker te maken, spreek ons dan aan of
stuur een mailtje naar OCJvSCastricum@gmail.com.
Hartelijke groeten,
Mieke, Rob, Bart, Willemijn, Ingrid, Esther, Ellen en Tijn

Nieuws uit de MR
De MR zoekt een nieuwe oudervertegenwoordiger en ander nieuws uit de MR
Beste ouders, de 3-jaars termijn van Maaike Kerssens in de MR zit er op en voor ons helaas heeft zij
aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen, dus binnenkort zoeken we weer een nieuwe
enthousiaste ouder die met ons als MR en de directie gezamenlijk wil werken aan een goede school
voor onze kinderen. De officiële verkiezingsbrief volgt nog, maar wil je alvast wat meer weten spreek
dan één van de ouders uit de MR (Karin Grent, Maaike Kerssens of Maarten Slokker) even aan of
kom langs op onze volgende vergadering op woensdag 8 februari om 19.30 op de JvS. Hieronder kort
een paar onderwerpen die in de vergadering van januari zijn besproken.
De directie is momenteel druk bezig na te denken over hoe de JvS zich verder kan onderscheiden;
hierbij wordt breed gekeken naar methodes hoe elk kind maximaal tot zijn recht komt en zijn talenten
ontdekt en ontwikkelt en ook hoe eventuele samenwerkingen buiten school kunnen worden
opgezocht. Een erg inspirerend proces! Ook is de begroting van de JvS besproken en zijn we door juf
Gerda geïnformeerd over de belangrijkste onderwerpen die in de gemeenschappelijke MR (ISOB) zijn
besproken zoals het mobiliteitsplan en de ISOB begroting. Volgende keer bespreken we onder
andere de stand van zaken rondom de TSO (hoe bevalt de opzet met externe coördinator en is het
huidige tarief nog passend) en zullen Personeelstevredenheidspeiling en de
leerlingentevredenheidspeiling worden uitgezet.

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

Vakantie rooster Castricum 2016 - 2017
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen JvS 2017:

20 febr. t/m 24 febr. 2017
17 april 2017
24 apr. t/m 5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
24 juli t/m 1 sept. 2017
17 febr. – 24 mei – 11 juli

Stichting Jeugdtheater Heiloo presenteert
Zaterdag en zondag a.s. spelen 29 jongeren van het
Jeugdtheater Heiloo de muzikale familievoorstelling
“ DIEP IN DE ZEE … ”
in theater de Beun in Heiloo.
Onze eigen drama-juf Sanne heeft de musical
geschreven en doet ook hier de spelleiding.
“De bewoners van diepzeedorp Schubbeblubberveen
hebben een probleem. Elke dag worden ze geteisterd
door een mysterieus fenomeen….
Het dorp krijgt hierdoor dagelijks te maken met
golfslag, heftige kou en vuilstormen!
Vanwege dit dreigende gevaar is het voor alle
inwoners verboden het dorp te verlaten.
Maar of iedereen zich hieraan houdt?”
Ga het zien komend weekend!

Gratis voorjaarsvakantieactiviteiten!
In de voorjaarsvakantie kan er met Sportservice Kennemerland weer gratis
gesport worden. Alle kinderen die in de gemeente Castricum of Heemskerk
wonen of naar school gaan kunnen meedoen. Inschrijven kan vanaf 7 februari op
sportservicekennemerland.nl.
Let op, vol = vol.
Freerunnen: Iedereen die van rennen en springen houdt kan meedoen. Er staat een te
gek parcours in de gymzaal klaar! Maandag 20 februari in gymzaal Hogeweg in Limmen,
voor groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8.
Sportinstuif: Twee uur lang lekker sporten en spelen. Een zaal vol met klim- en zwaaionderdelen, er is een
voetbalveld, een saltostoel en heel veel andere leuke onderdelen. Dinsdag 21 februari in de Waterakkers in
Heemskerk, voor groep 3 t/m 8.
Kleuterinstuif: Lekker springen, schommelen, zwaaien, rennen, klimmen en spelen met de ballen o.l.v. de
bewegingsconsulenten van Sportservice Kennemerland. Dinsdag 21 februari in de Waterakkers in Heemskerk,
voor groep 1 en 2.
Smashbal: Bij deze clinic, die gegeven wordt door volleybalvereniging Croonenburg, leer je al snel hard
smashen en meer volleybal specifieke bewegingen. De Bloemen in Castricum, voor groep 3 t/m 8. Kijk op onze
site voor de dag en tijd.
Funvolley: De gediplomeerde trainers van volleybalvereniging Croonenburg leren kinderen van 3 tot 6 jaar op
een speelse manier bewegen. Denk hierbij aan rennen, gooien, vangen, rollen en veel meer. De Bloemen in
Castricum. Kijk op onze site voor de dag en tijd.

