
 

 

September 2017 
Agenda 
19 september   Informatie avond groep 1/2 A B  19.30 u 
20 september   STUDIEDAG TEAM: alle kinderen vrij! 
     Informatie avond groep 6         19.30 u 
21 september   Informatie avond groep 8         19.30 u 
22 september   Excursie groep 7 Rembrandthuis A’dam 
25 september   Informatie avond groep 3 en 4  19.30 u 
29 september   Maandsluiting groep 4                 8.45 u 

 

Hallo allemaal 
De eerste twee werkweken zijn inmiddels al achter de rug en ook een 
heleboel jarige joppen hebben we al gefeliciteerd. 
Ook hebben wij maar liefst 21 (!) nieuwe kinderen mogen verwelkomen.  
Zij hebben hun plekje inmiddels gevonden op onze school. 
De nieuwe brochure heeft vele leuke reacties opgeleverd. Dank daarvoor! 
Om alles te weten te komen over onze visie en de bijbehorende werkvormen 
en methodes bent u allen van harte uitgenodigd op de informatie avonden.  
Ondertussen is het al weer 40 jaar geleden dat ik ben gestart in het onderwijs. 
Waar blijft de tijd!! Dit hebben we met elkaar gevierd, zowel op 1 als op 14 
september. Van team en bestuur ontving ik prachtige bossen bloemen!  
Woensdag 20 september is de allereerste studiedag van dit jaar. 
Op donderdag 5 oktober doen wij mee aan de lerarenstaking en is de school 
gesloten. U bent hierover inmiddels geïnformeerd via de mail vorige week. 
Achter de schermen gaan wij – in een aangepast tempo – verder als team en 
MR met ons onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het 
voornemen van de directeur- bestuurder van de ISOB om te komen tot een 
fusie met de Sokkerwei. De MR zal u regelmatig informeren over hun 
bevindingen. Op 5 oktober vindt het eerste gesprek plaats met de directeuren 
onder leiding van de nieuwe projectleider Jan Looise - met wie wij (team en 
MR) op 18 september kennis hebben gemaakt. 

         Carla 
 

   in september 
Ramon Walia, Tatum Oud, Siebe Slokker, Jillian Zijlstra, Olivier van Dijk, 
Midas Hop, Chiel Huisman, Moos v.d. Brand, Oliver Rymer, Jill  
Nieuwenhuizen, Storm de Pauw Gerlings, Mette Steenbergen, Lotte van Dijk,  
Hugo Broos, Matthijs Rikken, Sam Andreas, Aniya Arzaghi, Fay Bakker, Vlin 
Hoving, Jonas Voebel, Sarah Haringman, Kiki Sneekes, Saar de Beer, Pippa 
Hoving en Anoek Snaas. 

Allemaal een hele fijne verjaardag!! 
 

   
       Samuel Verberne, Maz van Diepen, Valentina Rouweler, Mara Berger,  
       Syb van Schagen, Merel Feller, Lars van Loo, Stef Schoen, Ramon  
              Walia, Pepijn Feller, Chiel Huisman, Noud van Schagen, Matthijs  
              Rikken, Mats van Schagen, Sam Andreas, Annika Bavius, Siep 
              Huisman, Anna Rikken, Fiene Smits, Ella Smits en Anoek Snaas. 

      Veel plezier allemaal op onze school! 
   

 



 

 

 Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het tijdig inschrijven van uw jongere/ jongste kind?!! 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Carla. 
 
 
Voor nieuwtjes uit de groepen: kijkt u op onze site:  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 

 

 

Vakantierooster    2017 - 2018 
Herfstvakantie   23 okt. t/m 27 okt. 2017  
Kerstvakantie   25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018 
Voorjaarsvakantie  26 febr. t/m 2 mrt. 2018 
Paasweekend   30 mrt. t/m 2 apr. 2018 
Meivakantie   27 apr. t/m 11 mei 2018 
Hemelvaart   25 en 26 mei 2018 
Pinksteren   21 mei 2018 
Zomervakantie  23 juli t/m 2 sept. 2018 
Studiedagen   20 sept. ‘17 – 23 febr. ‘18 – 
                                              26 apr. ‘18 (middag) – 26 juni ‘18 

 
  

De JvS vanuit de lucht                           30 september 2016              m.d.a. Robert v.d. Eng 

 

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

