Juli/ Augustus 2017
Agenda
4 september Eerste schooldag: start om 8.30 uur

Hallo allemaal
Het is nu echt bijna zomervakantie.
Deze extra editie bevat laatste nieuws over afscheid, schoolplein en fusie.
En nog meer leuke foto’s.
Trots ben ik op wat we weer hebben bereikt in het afgelopen jaar met elkaar!
In de rapportages van de vierjaarlijkse tevredenheid peilingen onder leerlingen
bovenbouw (groep 5 t/m 8) en personeel zag ik dat ook terug.
Gemiddeld beoordeelden de leerlingen onze school met een 8,4 
Nieuw is de categorie “Vensters voor verantwoording” m.b.t. veiligheid. Hier
scoorden de bovenbouwleerlingen ons maar liefst met een rapportcijfer 8.9 !!
Het contact onderling scoorden zij met een 8.0 !
Het contact met de leerkracht scoorden zij met een… 9.4 !!!
De leerkrachten waren ook ‘zeer tevreden’ met een score van 8,2 
In de categorie “Vensters voor verantwoording” scoorden zij een 8.4 
Geniet van de zomer!
Carla

Afscheid
Wij nemen deze week niet alleen afscheid van alle leerlingen, die naar een
andere school gaan, maar ook van enkele collega’s.

Juf Karin Willems uit groep 3 gaat genieten van haar welverdiende pensioen.
Zij is 33 jaar werkzaam geweest in het onderwijs – op het Montessorionderwijs
in Amsterdam én in Castricum. Daarna bijna 20 jaar op onze JvS !
Karin stelt zij zich beschikbaar als vervanger bij ziekte.
Dus wie weet … zien we haar toch nog wel eens terug op de JvS.

Wie we echt niet meer terug zien zijn:
Juf Mirjam Bröcking uit groep 1/2 B. Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest op de JvS gaat zij verder
bij haar andere werkgever - op rkbs het Kompas in Alkmaar.

Juf Cindy van Leeuwen uit groep 5 gaan wij ook niet meer zien volgend jaar. Zij gaat een nieuw
avontuur tegemoet samen met haar (Amerikaanse) vriend in de VS.

Ook Trijnie Bakker – als administratrice sinds 2008 werkzaam op de JvS – gaat genieten van een
welverdiend pensioen. Haar opvolgster is Martine Assink, die iedere donderdagochtend aanwezig is.
Welkom
Onze nieuwe collega’s stellen zich verderop in deze Juliaandacht aan u voor.

alvast in augustus
Mara Berger, Noor Broos, Djuna Hendrikse, Pit van der Voort, Hanna Matena, Jazz van Rhijn, Guus
Westrik, Fleur Hufkens, Julie Kire, Julie Anne van Barneveld, Myrthe Schipper, Stan Dekker, Jeyson
v.d. Velde, Janne Schekkerman, Tristan Way, Sigo Mannaart, Teun Deuling, Marijn Droog, Indy
Gerits, Norah Kelders, Dewi Koper en Lars de Vries.

Allemaal alvast een hele fijne verjaardag!

Na de vakantie komen bij ons op school:
Samuel Verberne (1A), Maz van Diepen (1A), Valentina Rouweler (1A), Mara Berger (1A),
Syb van Schagen (2A), Merel Feller (1B), Lars van Loo (1B), Stef Schoen (1B), Pepijn Feller (3),
Chiel Huisman (3), Noud van Schagen (3), Matthijs Rikken (5), Mats van Schagen (5), Annika
Bavius (6), Siep Huisman (6), Anna Rikken (6), Fiene Smits (6), Ella Smits (8), Anoek Snaas (8).
Allemaal heel veel plezier bij ons op school en eerst… lekker genieten in de vakantie!!!

Schoolplein
Op donderdag 13 juli was er dan toch echt
die officiële opening van ons mooie plein.
Na twee jaar samenwerken met de kinderen
uit het SAT (Schoolplein Actie Team), die
samen met Mara Verduin van Stichting Jantje
Beton en juf Ellen, meester Duncan, meester
Stefan, juf Carla en Liane Schraal (ISOB) van
het Kernteam uiteindelijk hun ontwerpkeuze
gerealiseerd zagen.
Burgemeester Mans was ook deze keer
aanwezig om de feestelijke opening te
verrichten. Zo kon hij zien wat er was
gebeurd met het geld van de cheque, die hij
op 2 juli 2015 tekende en op die manier het
startsein gaf van dit Gezonde School Plein
project.
Het duurde iets langer dan we gehoopt hadden, en……we zijn erg blij met het resultaat!

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

Even voorstellen…
Ik ben Marco van Unen en ik vind het supertof dat ik volgend schooljaar
op de Juliana van Stolberg mag werken. De visie op het onderwijs past mij uitstekend
en ik vind het geweldig dat ik daar nu mijn bijdrage aan kan leveren.
Momenteel ben ik werkzaam op De Klimop als leraar van groep 8 en rekenspecialist. Ik
ben 46 jaar en heb drie dochters. Mijn hobby’s zijn
gitaar spelen, Spaanse boeken lezen en sporten.
Ik wens iedereen alvast een heerlijke vakantie en we spreken elkaar in het nieuwe
schooljaar.
Meester Marco

Hallo, ik ben Willemijn Spaargaren.
Als moeder van Lotte, Olivier en Pim, ben ik via de OC met veel
enthousiasme betrokken bij de Juliana van Stolbergschool.
Voor velen dus niet echt een nieuw gezicht meer.
In september ga ik beginnen in klas 1/2 B op maandag en vrijdagochtend;
de vrijdagmiddag sta ik in groep 7.
Bij kinderen stimuleer ik graag een nieuwsgierige houding en een
constante interesse in de wereld om hen heen. Door mijn vrolijke
instelling en persoonlijke aandacht, hoop ik dat leerlingen snel vertrouwd
met mij zullen raken.
Ik heb erg veel zin om met ze aan de slag te gaan.
Tot na de zomervakantie!
Juf Willemijn

TSO nieuws
Kim van der Zijden - onze TSO coördinator – neemt tijdelijk afscheid.
Zij gaat nl. met zwangerschapsverlof.
Tineke Hes komt haar na de zomervakantie vervangen.
Zij blijft tot januari 2018.
Op de eerste schooldag krijgt u – zoals gebruikelijk – de nieuwste
informatie mee over de TSO met daarbij het jaarlijkse overblijfformulier.
Wilt u dit a.u.b. weer – liefst per omgaande - ingevuld retourneren?
Het digitale aanmelden blijft georganiseerd door “Overblijven met Edith”.
Tineke Hes

Nieuws uit de OC (Ouder Commissie)
Beste ouders,
Het schooljaar 2016-2017 zit er weer bijna op. Het zomerse weer is al geruime tijd in de lucht en zeer
binnenkort gaan we echt van een welverdiende zomervakantie genieten.
De samenstelling van de OC is dit schooljaar gewijzigd. We hebben afgelopen jaar afscheid genomen
van onze fantastische krachten Jantien, Susan en André. We still miss you! En we hebben Esther en
Marianne verwelkomd om de gelederen te versterken. Samen zetten we ons in om er voor de
kinderen een nog groter feest van te maken.
Dat is afgelopen schooljaar goed gestart met de Speelgoed van het Jaar Verkiezing 2016.
Enthousiaste kinderen, spelenderwijs leren en groots bezoek van SuperKeet en Vivian den Hollander.
Een idee dat was aangedragen door een ouder van school en dat bleek een groot succes. Dus heb jij
ook nog leuke ideeën? We horen graag van jullie! Spreek ons vooral aan of stuur ons een mail aan
OCJvSCastricum@gmail.com.
Bij deze ook nog een extra bedankje om te laten weten hoe blij we zijn met alle hulp van ouders
afgelopen jaar bij bijvoorbeeld de Speelgoedverkiezing van het jaar, de Sint- en Kerstviering en
afgelopen week nog bij de opening van ons vernieuwde schoolplein! Super!

Volgend jaar gaan we vol enthousiasme weer verder. Naast onze jaarlijkse activiteiten gaan we ook
een begin maken met een opruimactie op school. En hopelijk krijgen we nog meer leuke ideeën van
jullie aangedragen.
Geniet van de zomervakantie & tot het volgende schooljaar!
Hartelijke groeten van Bart, Rob, Esther, Marianne, Mieke, Ingrid, Willemijn, Ellen en Tijn

Nieuws uit de MR (Medezeggenschapsraad)
Woensdag 19 juli hebben we naar aanleiding van onze brief
(zie de laatste Julia-aandacht) en uitnodiging naar het bestuur,
een overleg gehad met Robert Smid, bestuurder van het ISOB.
Daarin is gelukkig aangekondigd dat het te volgen proces wordt
aangepast, zodat wij als MR aan de voorkant beter worden
geïnformeerd en echt medezeggenschap gaan krijgen.
Dit betekent concreet dat er een uitgebreide onderzoeksfase wordt gestart, waarna wij moeten
beslissen of wij een intentiebesluit tot fusie steunen. Dit begint met een informatieavond voor MR
en leerkrachten over het te volgen tijdspad om tot een beslissing te komen.
Deze informatieavond zal in september plaatsvinden, na afloop zullen wij jullie weer informeren.
Fijne vakantie allemaal!
Maarten, Karin, Fiona, Susan, Gerda en Maaike

Vakantie rooster 2017 – 2018
Herfst
Kerst
Voorjaar
Pasen
Mei
Pinksteren
Zomer

23 okt. t/m 27 okt. 2017
25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
26 febr. t/m 2 mrt. 2018
30 mrt. t/m 2 apr. 2018
27 apr. t/m 11 mei 2018
21 mei 2018
23 juli t/m 2 sept. 2018

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

Leren typen op de Juliana van Stolberg
Met ingang van september 2017 verzorgt Dompvloet Opleidingen uit Heiloo de cursus Typen op de
Juliana van Stolbergschool. Als je blind en met 10 vingers kunt typen, heb je op de middelbare school
meteen een voorsprong. Een waardevolle investering van 14 weken waar je altijd profijt van blijft
houden.

Er wordt gebruik gemaakt van TypeWorld, een online programma dat goed aansluit bij de
belevingswereld van kinderen van groep 6, 7 en 8. De kinderen vinden het typen in gamevorm leuk en
ze leren het goed en snel. De cursus bestaat uit 14 klassikale lessen op school en wordt verzorgd door
een ervaren juf of meester. De docent volgt de kinderen ook online en motiveert ze met
voortgangsberichtjes. Juist deze combinatie van wekelijkse
klassikale lessen en online begeleiding geeft het beste resultaat.
Inschrijven voor de cursus die in september start kan via www.tijdvoortypen.nl.

Iedereen een hele fijne zomervakantie!

