
Mei 2017 

Agenda 
   12   mei  Excursie groep 7 Archeon 
   16   mei  Schoolreisje groep 1/2AB Sprookjeswonderland 
      Schoolreisje groep 6 - 7    Ouwehands Dierenpark 
   18   mei  Schoolreisje groep 3-4-5   Diergaarde Blijdorp 
   23   mei  Groep 7 Bibliotheekbezoek Wim Bos 
   24   mei  STUDIEDAG TEAM: alle kinderen vrij 
   25 en 26 mei  Hemelvaartweekend vrij  
   30 mei   Groep 3 Bibliotheekbezoek  

31 mei t/m 2 juni Kamp groep 8 
2 juni   OUDERFEEST 

     

Hallo allemaal  
We hebben een drukke maand (bijna) achter de rug. 
Het schoolvoetbaltoernooi was weer een leuk en sportief evenement. 
De excursies naar Naturalis (groep 6), het Guisveld (groep 3) en het Anne 
Frankhuis (groep 8) waren allemaal zeer geslaagd.  
Alle kinderen (!) in groep 7 zijn geslaagd voor hun Verkeersexamen!!! Van 
harte gefeliciteerd allemaal. Top! 
Afgelopen week hebben de oudste. leerlinge van onze school hun 
Eindtoets gemaakt; na de meivakantie krijgen we ze terug en gaan we 
kijken of de VO advisering past bij de uitslag. 
Deze week zijn Duncan en Stefan in New York op studiereis en krijgen we 
via de app af en toe een glimp te zien van hun belevenissen aldaar. 
Morgen zijn de Koningsspelen op school (groep 3 t/m 6) en op Sportpark 
Wouterland (groep 7 en 8) als afsluiting van deze korte maand. 
In mei staan er ook weer allerlei activiteiten op de planning waaronder de 
excursie van groep 7 naar het Archeon en de schoolreisjes. (zie agenda) 
De leerlingen in de bovenbouwgroepen vullen een tevredenheid peiling in 
om te zien hoe zij het lesgeven van en de activiteiten georganiseerd door 
de leerkrachten op de JvS ervaren. 
Maar eerst: Geniet allemaal van de meivakantie! 
Carla 
 
OUDERFEEST 2017 
Vrijdag 2 juni is het weer zover: het “Oer” gezellige Ouderfeest !!!  
Het feest dat georganiseerd wordt voor alle JvS ouders om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.  
Waar gezellig kletsen en dansen op de muziek van een band en DJ’s een 
happening is!  
Waar het thema van het feest, na de meivakantie bekend gemaakt wordt!  
Zorg alvast dat je de datum en tijd vastlegt in je agenda, oppas regelt voor 
de kinderen en je andere ouders enthousiasmeert!  
Wanneer: vrijdag 2 juni 2017 Tijd: 20.30- 0.00 uur  
Waar: obs Juliana van Stolberg  
Toegang: Vrij  
De uitnodigingen worden na de meivakantie verstuurd via de email!  
Wij hopen weer op een hoop enthousiaste ouders!!!  
Groeten van alle JvS leerkrachten 

 
 

 
 In mei komen Katie Kire (1B) en Kayden Veenstra (1B) bij ons op  

school. Veel plezier allebei in groep 1/2 B! 
 

 



      in mei 
 
Katie Kire, Kayden Veenstra, 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 en Rosa v.d. Veer.  

 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 

 

Schoolreisjes      
Over een paar weken is het al zover: we gaan op schoolreis! 
Groep 1/2A en 1/2B gaan op 16 mei naar Sprookjes Wonderland in Enkhuizen 
Groep 3-4-5 gaan op donderdag 18 mei naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam 
Groep 6 en 7 gaan op dinsdag 16 mei naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen 
Praktische informatie over de uitstapjes heeft u inmiddels ontvangen of krijgt u binnenkort. 
 
Vergeet u niet voor 10 mei het (verplichte) schoolreisgeld te betalen?!!  

U kunt het bedrag van € 25,00 per kind  overmaken op rekeningnummer : 

NL81 INGB 0005 9780 30  t.n.v. Juliana van Stolbergschool, Castricum 
            o.v.v. naam van uw kind en groep 

 
Nieuws uit de MR 

Ons nieuwe lid Fiona Arens – moeder van Jesse Schermer uit 
groep 1B – heeft de eerste MR vergadering al bijgewoond. Zij 
stelt zich in de volgende Juliaandacht aan u voor. 
Maaike Kerssens – moeder van Saar de Beer in groep 7 – zal 
binnenkort afscheid nemen. Wij bedanken haar voor haar inzet 
en prettige samenwerking. Uiteraard doen wij dit binnenkort op 
een gezellige wijze – ergens op het strand? 
De volgende punten zijn besproken: 

-  Leerlijn programmeren: het MT onderzoekt momenteel de mogelijkheden. 
- Het Plan van aanpak van de Risico Inventarisatie 2017 is besproken en goedgekeurd. 
- De leerling tevredenheid peiling vindt na de meivakantie plaats. 
- Het nieuwe pestprotocol staat op de site. 
- De groepsindeling is besproken. 
- Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: mr.jvstolberg@isobscholen.nl 

Namens de MR een fijne Meivakantie toegewenst! 
Vriendelijke groet, 
Maarten, Karin, Maaike, Fiona, Susan, Gerda en Maaike 

 
Vakantierooster Castricum   2016 - 2017      
Meivakantie    24 april t/m 5 mei 2017   
Studiedag    24 mei 2017 
Hemelvaart    25 en 26 mei 2017    
Pinksteren       5 juni 2017 
Studiedag     11 juli  2017   
Zomervakantie   24 juli t/m 3 sept. 2017 

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

 



 

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 medegefinancierd. 
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer  
NL71 INGB 0002 5430 52  t.n.v. van Oudercommissie Juliana van Stolbergschool, Castricum, 

o.v.v. naam en groep. 

 
 
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 
 

 
 
Gratis gymmen bij Gym-EXTRA! 
Er kan weer aangemeld worden voor Gym-EXTRA, het allerleukste beweegclubje van 
Castricum!  
Kinderen die op de Juliana van Stolberg, Sokkerwei, Klimop en Montessori zitten hebben de 
kans om hieraan mee te doen.  
De extra gymlessen zijn voor kinderen van groep 3 t/m 6, die door een (kleine) motorische 
achterstand minder goed mee kunnen komen tijdens de gymlessen of op de sportvereniging. 
Soms zullen kinderen om een andere reden meedoen; bijvoorbeeld het vergroten van het 
zelfvertrouwen.  
 
Bij Gym-EXTRA werken de kinderen op een speelse manier aan allerlei vaardigheden, zoals 
balanceren, klimmen, springen, gooien, vangen, samenwerken, enzovoort. Plezier in bewegen 
en succes ervaren vinden we hierbij erg belangrijk!  
De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen, waardoor er voldoende aandacht is voor elk kind. 
Het is een unieke kans extra te bewegen en spelenderwijs te werken aan de motorische 
vaardigheden!  
De lessen zijn gratis en worden gegeven op woensdag van 13.10 - 14.10 uur in de gymzaal van 
de Juliana van Stolbergschool (m.u.v. schoolvakanties).  
Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor deze lessen, neem dan contact op met de 
groepsleerkracht of gymleerkracht van uw kind.  
Na aanmelden volgt altijd eerst een kennismakingsles. 
 
Petra Schumacher 
Bewegingsconsulent Sportservice Kennemerland 
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