
 

 

  Oktober 2017 
Agenda 
  3 oktober  Groep 8 Bibliotheek:  Anna van Praag 
  4 oktober  Groepen 1/2 naar Kinderboerderij Clusius College 
  5 oktober  STAKING LERAREN: geen school 
  6 oktober  Opening Kinderboekenweek op de JvS  
11 oktober  Boekenmarkt - boekverkoop 11.30 - 12.30 uur   
12 oktober  Groep 7 excursie Rijksmuseum 
    Groep 8 excursie PET IJMOND Techniek dag  
17 oktober  Voorstelling groepen 1/2 in Geesterhage 
18 oktober   OPEN DAG JVS      
    MR  aanvang 20.00 uur 
20 oktober  OB dag groep 1 en 2 vrij  
23 t/m 27 okt.  Herfstvakantie 
31 oktober  Maandsluiting groep 5 
    Voorstelling groep 3 in Geesterhage  

 

Hallo allemaal 
De agenda voor oktober ziet er weer goed gevuld uit.  
Aan de kledingactie is nu dus een einde gekomen. Nog steeds zijn wij erg blij 
met uw oud papier! 
De ‘1 oktobertelling’ (basis voor de financiering van formatie en materieel) viel 
gunstig uit: wij telden twee leerlingen meer dan vorig jaar op die datum! Fijn 
dat zoveel mensen voor onze school kiezen. Neem gerust een brochure mee 
voor uw buren/ kennissen, die op zoek zijn naar een school! Alvast bedankt!  
Door de staking op 5 oktober - waarbij de school gesloten is – verschuiven wij 
de opening van de Kinderboekenweek naar vrijdag - aan het einde van de 
ochtend. Het thema is dit jaar: GRIEZELEN. De Boekenmarkt was vorig jaar 
zo’n succes dat wij die ook dit jaar weer organiseren. Informatie volgt. De 
Oudercommissie zal hopelijk ook dit jaar onze bibliotheek weer aanvullen met 
prachtige nieuwe boeken. We hebben inmiddels voldoende ouders bereid 
gevonden om de kinderen te assisteren bij het zoeken naar nieuwe boeken.  
Wellicht heeft u het al gezien: we zijn sinds 20 september jl. een gecertificeerd 
team en gaan aan de slag met de nieuwe methode “de Gelukskoffer”. U hebt 
hierover ongetwijfeld gehoord op de informatieavond in september. Ook zijn 
alle groepen inmiddels gestart met een IPC-thema: de groepen 1/2 zijn bezig 
met “Ik”; de groepen 3 en 4 met het thema “Vakantie”; de groepen 5 en 6 met 
“Ben je in vorm”; groep 7 met “Kunst” en groep 8 met “Oude Grieken”. U kunt 
het proces volgen in Groepsnieuws op onze schoolsite; en natuurlijk ook uit  
de verhalen van uw kind. 
Geniet van de herfst! 
Carla 
 
 

                            
  Fedde van Putten (1A), Felix Hop (1A), Jonah Huybregts (1A),  
  Disaya Fontijn (1B), Oskar Bueno (2B) en Jaylin Wishaupt (4) 

komen in oktober bij ons op school. 
Veel plezier allemaal! 

   
 

        Voor nieuwtjes uit de groepen: kijkt u op onze site  www.jvscas.nl 

http://www.jvscas.nl/


 

 

 
 

   in oktober 
Felix Hop, Fedde van Putten, Disaya Fontijn, Vigo van Oort, Jules Meltzer, Eef van Dijkhuizen, 
Mees Kamhoot, Sanne Hagens, Michelle Verlinden, Sepp Waagemans, Eline Hennequin, Mike 
Huige, Fiene Smits, Jarno Pet, Chenoa Fontijn, Puck v.d. Vliet, Owen Dijkstal, Isabel Huisman en 
Marinka Jonker. 
Ook juf Tanya en juf Gerda zijn in oktober jarig.  

Allemaal een hele fijne verjaardag!! 
    
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het inschrijven van uw jongere/ jongste kind?!  
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Carla. 
 

   
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.’17 t/m 5 jan. ‘18 
Voorjaarsvakantie  26 febr. t/m 2 mrt..‘18 
Paasweekend   30 mrt. t/m  2 apr. ‘18 
Meivakantie   27 apr. t/m  11 mei ‘18 
Pinksteren   21 mei 2018  
Zomervakantie  23 juli t/m 2 sept. ‘18 

 
 

 
Maandsluiting groep 4  op 29 september 2017       Thema: VAKANTIE 

http://www.fortekinderopvang.nl/


 

 

 
  

Sportnieuws van Team Sportservice 

Kennemerland 
 
Sportservice Kennemerland heet sinds kort Team Sportservice Kennemerland.  
Een nieuw logo, nieuwe huisstijl en een vernieuwde website, maar met dezelfde leuke activiteiten als 
voorheen! Lees hieronder waar je de komende periode aan mee kunt doen! 

Geef je op voor te gekke sporten via de JeugdSportPas (JSP)! 
Alle basisschoolkinderen uit Castricum, Akersloot, Limmen en Heemskerk kunnen zich 
weer inschrijven voor het eerste blok van de JeugdSportPas (JSP). De lessen starten na 
de herfstvakantie. Team Sportservice Kennemerland biedt met de JSP kinderen de 
mogelijkheid met een sport kennis te maken bij een vereniging of organisatie, zonder 
verdere verplichtingen.  
Voor € 5,- kunnen kinderen vier lessen meedoen met een sport naar keuze. Ga naar de 
vernieuwde website www.teamsportservice.nl/kennemerland.  Klik op de JSP button voor 
alle sporten en meer informatie. Inschrijven voor dit blok kan vn 30 september t/m 16 
oktober, uitsluitend via de website. 

 
VolwassenenSportpas (VSP)                                                                  
Ouders opgelet! Ook jullie kunnen voor slechts € 5,- kennis maken met een sport naar 
keuze zonder verdere verplichtingen.  Ga naar de vernieuwde website 
www.teamsportservice.nl/kennemerland.  Klik op de JSP button voor alle sporten en 
meer informatie. 

 
Gratis sporten in de herfstvakantie!                                         
Kom je gratis sporten in de herfstvakantie met Team Sportservice Kennemerland?  
Woon of ga jij naar school in de gemeente Castricum of Heemskerk, dan kan je 
meedoen! Inschrijven kan vanaf 6 oktober  op de vernieuwde website 
www.teamsportservice.nl/kennemerland. 

 Sportinstuif: Twee uur lang lekker sporten en spelen. Er allerlei klim- en 
zwaaionderdelen, er is een voetbalveld, trefbal toernooi, een saltostoel en heel 
veel andere leuke onderdelen. Dinsdag 24 oktober, de Waterakkers in 
Heemskerk, groep 3 t/m 8.  

 Kleuterinstuif: Lekker springen, schommelen, zwaaien, rennen, klimmen en spelen 
o.l.v. de bewegingsconsulenten van Team Sportservice Kennemerland.  
Dinsdag 24 oktober, de Waterakkers in Heemskerk, groep 1 en 2.  
Donderdag 26 oktober, gymzaal de Hogeweg in Limmen, groep 1 en 2. 

 Smashbal en sportinstuif: Volleyballen met VV Croonenburg en daarnaast wordt 
er lekker gesport en gespeeld tijdens de instuif.  
Woensdagochtend 25 oktober, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, groep 3 
t/m 8.  

 Apenkooi 2.0: 1 uur lang het tikspel spelen waarbij je aan touwen kunt zwaaien, 
van toestel naar toestel moet springen om niet getikt te worden.  
Donderdag 26 oktober, gymzaal aan de Stijkelstraat in Heemskerk, groep 3 t/m 8. 

 

http://www.teamsportservice.nl/kennemerland
http://www.teamsportservice.nl/kennemerland


 

 

 
 
Betreft: Lotgenotenprogramma’s Praktijk Zilveren Maan  
  

       

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

  

Dit najaar organiseren we op school opnieuw met Praktijk Zilveren Maan een aantal 
lotgenotenprogramma’s voor leerlingen die:  

  

 een gezinslid verloren door de dood: het Overlijdenprogramma  

 te maken hebben (gehad) met een scheiding: het Scheidingsprogramma  

 te maken hebben met een (ernstig) ziek gezinslid /chronische ziekte of stoornis (vader, 
            moeder, broertje of zusje): het Ik Zorg Mee programma  

 
Deze programma’s zijn preventief bedoeld; dit wil zeggen dat ze bedoeld zijn voor alle kinderen die 
te maken hebben in hun gezin met echtscheiding, overlijden en ziekte. Hierin is het 
lotgenotencontact belangrijk en zijn deze programma’s zeker ook bedoeld voor kinderen die 
(ogenschijnlijk) nergens last van hebben.  
  

Elk programma start met een informatieavond voor ouders en individuele kennismakingsgesprekken 
met de deelnemers (maximaal 10 per groepje). Dan volgen 7 of 10 bijeenkomsten met de kinderen 
van 1 uur of 1,5 uur. Tot slot kunnen ouder(s)/verzorger(s) intekenen voor een individueel 
eindgesprek.   

De programma’s worden begeleid door twee ervaren professionals van Praktijk Zilveren Maan.  
  

Het gemiddelde cijfer dat de deelnemers van vorig jaar gaven aan een van de programma's is een 
8,4. Ze geven aan zich naderhand minder boos en minder verdrietig te voelen, minder schuldig, 
opener en vrolijker. Ze begrijpen de situatie beter. De meesten voelen zich naderhand beter over 
zichzelf en hun leven. Ze weten beter wat te doen als ze problemen hebben. Genoeg reden om dit 
najaar met deze programma’s te starten.  
  

Denkt u dat uw zoon/dochter mee zou willen doen aan één van bovenstaande programma’s 
(deelname is kosteloos), dan kunt u uw zoon/dochter hiervoor opgeven door middel van een  e-
mail te sturen naar de vertrouwenspersoon JvS (mirelle.wendelgelst@isobscholen.nl met daarin 
de naam van de leerling, klas en het gekozen programma vermeld. 
 Aanmelden kan tot  de herfstvakantie: 20 oktober 2017  
  

Voor meer informatie over Praktijk Zilveren Maan kunt u vinden op www.praktijkzilverenmaan.nl.  
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de coach van deze programma's: Mariëlle 

van der Laan van Praktijk Zilveren Maan via e-mail: info@praktijkzilverenmaan.nl of telefonisch 

0652452969.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marielle van der Laan    en Judith Capaan 
Praktijk Zilveren Maan  Praktijk Jong Talent 
 

    
 

mailto:mirelle.wendelgelst@isobscholen.nl
http://www.praktijkzilverenmaan.nl/
http://www.praktijkzilverenmaan.nl/

