
                Juli 2017  
  

Agenda  

3 t/m 13 juli  Oudergesprekken op uitnodiging 
  6 juli   Doorschuifmiddag 
11 juli   Studiedag team; alle kinderen vrij ! 
13 juli   Opening schoolplein 14.15 uur 
   Excursie groep 6 bibliotheek 
   MR: aanvang 19.30 uur 
14 juli    Rapport 2 mee 
18 juli   Eindmusical voor ouders groep 8: 19 uur 
   Afscheidsfeest groep 8: 20-22 uur 
20 juli   Schoonmaak dag 
21 juli   OB vrije dag groep 1 en 2; Zomervakantie om 12 uur ! 
 

Hallo allemaal 
In deze Juliaandacht nemen we traditiegetrouw afscheid van groep 8. 
Verderop vindt u een overzicht van de VO scholen waar onze kanjers  
na de zomervakantie verder zullen gaan. 
Op vrijdag 7 juli zullen de laatste klassen worden voorzien van nieuwe  
Touchscreens; zo zijn we weer ‘up to date digitaal uitgerust’. 
Het is alweer twee jaar geleden dat we met de burgemeester en enkele 
kinderen de start vierden van het project “het Gezonde Schoolplein’.  
Op donderdag 13 juli rond 14.15 uur komt – als alles goed gaat - diezelfde 
burgemeester ons schoolplein officieel openen. U bent van harte welkom! 
De BOSdag op 23 juni was een enorm succes. Alles liep op rolletjes en het 
weer zat mee. Alle deelnemers van groep 1 /2 en groep 8 - hebben genoten.  
Verderop in de juliaandacht treft u MR-informatie aan over de ontwikkelingen 
rondom de voorgenomen fusie met de Sokkerwei. 
En de sportactiviteiten van Sportservice Kennemerland. 
Wij gaan nog drie weken knallen en dan…zomervakantie!!!  

Carla 
 

 
Noodkreet oproep: 
Na de zomervakantie komen Anna en Matthijs bij ons op school.  
Hun ouders zijn naarstig op zoek naar woonruimte in Castricum e/o  
voor de komende 8 maanden. (huis wordt gebouwd op Koningsduyn) 
Kent u iemand die tijdelijk zijn huis beschikbaar heeft voor een gezin  
met vier personen? Tips graag mailen naar Carla. 
 

 
   
  
   

 in juli 
  
Elise Dekker, Lucas Jongsma, Isabel Sluis, Tomme Rijkers, Quirijn Grent, Roxy 
Uhl, Amber Droog, Fenne Schipper, Rijk Huisman, Milou van Til, Loïs Veenboer, 
Stef Glandorf, Louie Lecaille, Itai Maas, Brady Baltus en Jonas Thaler. 
Ook meester Stefan is in juli jarig. 
 

Allemaal alvast een hele fijne verjaardag!     
 
 



 
 Na de vakantie komen bij ons op school: 
 Lars van Loo (1B) , Maz van Diepen (1A), Stef Schoen (1B), Valentina Rouweler (1A),  
 Mara Berger (1A), Merel Feller (1B), Pepijn Feller (3), Chiel Huisman (3), Siep Huisman (6),  
 Anna Rikken (6), Matthijs Rikken (5), Anoek Snaas (8), Fiene Smits (6), Ella Smits (8),  
 Syb van Schagen (2A), Noud van Schagen (3) en Mats van Schagen (5) 
 
 

Officiële Opening Schoolplein   donderdag 13 juli rond 14.15 uur 
Op donderdag middag 13 juli openen  
we “officieel” ons nieuwe schoolplein. 
We zingen daarbij ons schoollied en gaan 
daarna lekker samen spelen op het plein. 
Ook deze keer zijn we verheugd, dat de 
burgemeester van Castricum bereid is om  
die officiële opening te verrichten. 
Op bijgaande foto - 2 juli 2015 - zet hij de 
handtekening onder de cheque die wij kregen 
van de Stichting Jantje Beton.  
De start van een leerzaam en intensief traject, 
dat ons uiteindelijk een heel mooi schoolplein 
heeft opgeleverd, waar we allemaal heel trots 
op én erg blij mee zijn! 
  

 

Waar gaan de groep 8 leerlingen naar toe? 

Clusius College in Castricum 
Kayleigh Kuster, Lou Michels, Wouter Könst en Norah Kelders 
Jac. P. Thijsse College in Castricum 
Iris Neelen, Anna Waagemans, Lars de Vries, Eva 
Kuijper, Keith Königel, Olivier de Vreede,  
Tygo Koet, Lieke van der Vliet, Rosa van der Veer, 
Dean Dijkstal, Thijs van Unen, Teun Deuling, Darani 
Said, Veerle Beijering, Hanna de Ruijter en Brady 
Baltus 
Bonhoeffer College in Castricum 
Dewi Koper, Floor Sannes, Ien Broos, Indy Gerits, 
Matt Lecaille, Ines van Til, Luuk Veenboer, Remie 
Visuvasam, Ronie Visuvasam, Roos Ruiter en Wout 
Slokker 
Murmellius College in Alkmaar         
Iona Zijlstra 
Willem Blaeu College in Alkmaar   
Jonas Thaler 
Nuborgh College in Elburg 
Marijn Droog 

 

 



Nieuws uit de Medezeggenschapsraad (MR) 

Beste ouders, 

Na de drukbezochte informatieavond op 23 mei, is het alweer even 
stil rondom de voorgenomen fusie met de Sokkerwei. 
Ook voor ons als MR. 
Zoals ook eerder aan jullie gemeld, willen wij graag op een 
constructieve manier het gesprek aangaan, ondanks de valse start, die er naar ons idee door het 
ISOB-bestuur is gemaakt. 
Dat gesprek is echter nog steeds niet op gang gekomen, afgezien van een informeel gesprek  
vorige week. 
Dit was voor ons aanleiding om het bestuur van ISOB een brief te sturen waarin wij formeel 
vragen om de MR op een goede manier mee te nemen in het proces en geen onomkeerbare  
stappen te nemen in de komende periode. Dat is namelijk onwettig zolang wij niet hebben  
ingestemd met de fusie. 
Wij nodigen in de brief het bestuur uit voor een overleg op korte termijn en we hopen uiteraard  
dat dat ook gebeurt. 
We verwachten niet dat we na dat overleg alle antwoorden hebben, dat zal een proces van  
maanden zijn. Uiteraard informeren wij jullie weer als we mee weten. 
 
Hartelijke groet, 
Maarten, Karin, Fiona, Susan, Gerda en Maaike 

 

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

 
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 
 

  

 

 

 

 

 

Beste allemaal, 

 

Vanaf volgend jaar zal er een andere jeugdverpleegkundige aan jullie school verbonden zijn.  

De GGD heeft ervoor gekozen om de landelijke tendens 0-12 jaar werken/ 12+ werken ook binnen GGD 

Hollands Noorden in te voeren.  

De jeugdverpleegkundigen die nu op het consultatiebureau werken zullen de basisschoolleerlingen erbij krijgen. 

Dit zal ervaren worden als een meerwaarde, omdat zij de gezinnen/ kinderen al van jongs af aan kennen. 

Door deze verandering binnen de organisatie en mijn behoefte aan een nieuwe uitdaging heb ik een andere 

functie binnen de GGD geaccepteerd.  

Per 1 september ga ik gemeenten en politie adviseren als het gaat om kwetsbare 

burgers/mensen met een psychiatrische stoornis. Voordat ik als jeugdverpleegkundige 

begon heb ik, namelijk, 12 jaar in een gevangenis gewerkt met gedetineerden met 

soortgelijke problematiek. 

 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de fijn samenwerking en de gastvrijheid die ik 

bij jullie op school heb ervaren. 

 

Zodra de naam bekend is van de nieuwe jeugdverpleegkundige zal ik dit 

communiceren. 

 

Vriendelijke groeten, 

 Simone Ligthart-Franck  

http://www.jvscas.nl/
http://www.fortekinderopvang.nl/


Hoofdluis          

Tot slot van mijn activiteiten op de JvS hierbij nog een overzicht hoe te handelen bij een 

constatering van hoofdluis.  

 

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 één  

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 Stolberg).  

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.  
6. Dit middel doodt luizen en neten. In tegenstelling tot vele andere middelen. 
7. Het is belangrijk dat bij een melding vanuit school de kinderen met luis direct  

behandeld worden!!!  
Dit om voorkomen dat kinderen die wel direct behandeld zijn de volgende dag   
opnieuw besmet kunnen raken. 

 
 
 
 

http://www.hoofdluizen.nl/kaminstructies-netenkam
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFjur01KTNAhVCbhQKHQkZCpwQjRwIBw&url=http://www.rondjeschagen.nl/nw-823-7-3571254/nieuws/ingezonden_bericht_van_ggd_hollands_noorden.html&psig=AFQjCNEfC31vkdIRKkCF1LIrACrlkFVwqQ&ust=1465895630592135
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Headlice.jpg


 

 

Gratis zomervakantieactiviteiten bij Sportservice Kennemerland!  
In de zomervakantie 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 op sportservicekennemerland.nl. 
 

Sportinstuif:  
Een zaal vol met klim- en zwaaionderdelen, voetbal, circus en heel veel andere leuke onderdelen. 
Dinsdag 25 juli in sporthal de Enterij in Limmen, 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 25 juli in sporthal 
de Enterij in Limmen, voor groep 1 en 2.  
 

 
Buurtsportactiviteit:  

 
 
Onder leiding van buurtsportcoach Bart sporten en spelen op 
het speelplein van de Ark. Bart komt met de bakfiets vol met 
spelmateriaal, zoals badminton, voetbal, hockey en bij mooi 
weer waterspelletjes. Woensdag 26 juli op speelplein 
basisschool de Ark, Maasstraat Heemskerk, voor groep 3 t/m 
8.  
 

 
 
Bootcamp/Freerunnen:  
Een leuke sportief ochtend met freerunnen en allerlei conditie-, kracht- en samenwerkspelletjes. 
Iedereen die van rennen en springen houdt kan meedoen. Donderdag 27 juli op het speelveld aan de 
Johannes Poststraat in Heemskerk (freerunpark), voor groep 3 t/m 8. 
  
 
Ga naar onze website om te zien hoe laat de activiteiten zijn en om je in te schrijven.  
Inschrijven kan vanaf 7 juli.  
Let op, vol = vol.  
 
Sportservice Kennemerland organiseert elke schoolvakantie diverse 
sportieve activiteiten.  
Deze en meer leuke activiteiten zijn terug te vinden op onze website: 
www.sportservicekennemerland.nl 
 
 

 

file:///C:/Users/criethorst.jvs/Downloads/www.sportservicekennemerland.nl
http://www.sportservicekennemerland.nl/

