
DECEMBER 2017 

Agenda 
  1 december Maandopening groep 6 
  5 december Sinterklaasfeest          (Let op: Kerstkoorrepetitie vervalt) 
  6 december 9.30 uur: opruimen Sinterklaasversiering 
   7 december 19.30 uur School in kerstsfeer brengen: HULPOUDERS! 
 11 december MR  aanvang: 20.00 uur 
 12 december Stakingsdag Primair Onderwijs 2  
12 + 19 dec. Repetitie Kerstkoor JvS   20.00 – 22.00 uur  
20 december Kerstmusical voor ouders groep 7 
21 december Continurooster tot 13 uur;  

Kerstfeest tussen 17-19 uur (info volgt) 
22 december OB vrije dag voor groep 1 en 2; OPRUIMEN Kerstsfeer mo. 

Start Kerstvakantie 12 uur  (t/m 5 januari 2018) 
  

Hallo allemaal  
       De wintermaanden betekenen donkere dagen én veel gezellige feesten.  

Als alles goed gaat bezoekt Sinterklaas op dinsdag 5 december ook 
onze school. Ongetwijfeld is hij dan omringd door allerlei Pieten! 
We volgen in de onderbouw losjes de verhaallijn van het 
Sinterklaasjournaal en dansen en zingen vrolijk mee om die spanning 
wat te verdrijven.  
Vriendelijk verzoek: blijf als ouders dinsdagochtend achter de 

afscheiding staan op ons mooie schoolplein en houd uw kleinere kind a.u.b. op de 
schouder om te kijken naar de aankomst van de Sint. De kinderen staan bij hun 
leerkracht.  
Alvast een heel fijn Sinterklaasfeest! 
Carla 
  

Kerstkoor JvS 
Het “JvS kerstkoor” brengt op 21 december tussen 16.45 – 17.15 
uur iedereen in kerststemming in de aula bij de grote boom. 
We repeteren dinsdagavond tussen 20-22-uur in de aula.  
Let op: Op dinsdag 5 december repeteren we niet! 
We hebben onze eerste repetitie achter de rug en al weer heerlijk 
gezongen. Twee nieuwe ouders hebben zich aangesloten. Wij missen nog wel 
wat mannenstemmen! 

     

   
Na de kerstvakantie komen Tara Nan (1A), Janne Peters (1B), Jonas Michon 
(2B) en Marilou van Kan (7) bij ons op school. Veel plezier allemaal! 
 
 

  
in december 
Janne Peters, Olivier Braijé, Nova Perlee, Déon Verlinden, Jesse Schermer, Jelle 
Jansbeken, Faas Lameijer, Mats van der Heijden, Meike van Marle, Gaia v.d. 
Brand, Sky Mac Mootry, Bryan van Campo, Ella Smits en Karmijn Toepoel. 
Ook juf Maaike en meester Marco zijn in december jarig! 
 

Allemaal veel plezier op jullie verjaardag! 
 



Voor groepsnieuws: kijk op onze site www.jvscas.nl 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
Heeft u uw jongere kind nog niet ingeschreven?  
Loop dan binnenkort even langs bij Carla om een inschrijfformulier op te halen.  
Dank alvast. 
 

Nieuws uit de Oudercommissie (OC) 
Beste ouders! 
 
De drukke decembermaanden zijn begonnen. En ook op school wordt er voor en achter de 
schermen weer hard gewerkt deze feestmaand. 
 
Vorige week hebben een aantal ouders (en kinderen ) geholpen om de 
school in Sint sferen te brengen. Super bedankt voor het inpakken, het 
opzetten, het schilderen, het versieren en de gezelligheid! 

 

 

 

 
Wil je ook nog helpen, 
maar heb je je nog niet 
opgegeven bij ons? 
We kunnen op de 
volgende data nog 
hulp gebruiken: 

 
Woensdag 6 december vanaf  9:30 uur om gedurende de ochtend  
(en indien nodig begin middag) de Sint versiering op te ruimen. 
 
Donderdag 7 december vanaf  19:30 uur om de Kerst versiering aan te brengen. 
 
Vrijdag 22 december vanaf     08:30 uur om gedurende de ochtend  
(en indien nodig begin middag) de Kerst versiering op te ruimen. 
 
Zoals sommigen gemerkt hebben, is de schilderactie op het laatste moment niet doorgegaan. 
Jammer, want we hadden een aantal enthousiaste ouders die we moesten teleurstellen. 
Desalniettemin gaan we zeker verder met de opruimactie op school, maar daar beginnen we na 
deze drukke decembermaanden pas weer mee. Heb je nog ideeën of wil je hulp aanbieden: nog 
steeds van harte welkom! 
 
En namens de penningmeester een bedankje voor alle ouderbijdragen die al binnen zijn! We 
hebben nog niet alle betalingen ontvangen, dus bij deze een vriendelijke reminder om het 
totaalbedrag van 55 euro (bestaande uit de ouderbijdrage van 30 euro) en het schoolreisgeld van 
25 euro) over te maken. Op rekeningnummer NL71 INGB 0002 5430 52 ten name van 
Oudercommissie Juliana van Stolbergschool Castricum onder vermelding van naam kind en klas. 
PS: ouders van leerlingen in groep 8 hoeven voor nu alleen de ouderbijdrage te voldoen.  
 
Voor nu alvast een heel fijn Sint feest! 
Ook namens alle hulpsinten en hulppieten, 
Hartelijke groeten van de oudercommissie. 
Hartelijke groeten van de oudercommissie. 
 

  

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 Castricum   2017 - 2018 

 
Kerstvakantie   25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018 
Voorjaarsvakantie  26  febr. t/m  2 mrt. 2018 
Pasen    30 mrt. t/m 2 apr. 2018 
Meivakantie   27  apr. t/m  11 mei 2018 
Pinksteren   21 mei 2018 
Zomervakantie  23  juli  t/m  2 september 2018 
Studiedagen JvS  23 febr. - 26 apr. -  26 jun. 2018 

  
 
 
 

 
Generale repetitie met laatste aanwijzingen voor de maandopening op 1 december van groep 6 
 
 

 

  

http://www.fortekinderopvang.nl/


Mad Science komt terug op Juliana van Stolberg!             

Na een knallende aftrap met een spectaculaire Science show op                 
20 november, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de 
naschoolse wetenschap en techniek cursus.  

De cursus is op maandag om 15:45 uur - vanaf 8 januari 2018.  

De lessen duren ongeveer een uur. De kinderen worden zes weken lang 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter 
zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! (zie info hieronder) 

Per groep kunnen er 15 - 24 kinderen mee doen. Bij minder aanmeldingen gaat de cursus niet door. Bij 
voldoende inschrijvingen (30+) starten we een tweede groep.  

Inschrijven kan t/m 21 december 2017 

Heb je vorig jaar ook meegedaan? Dan kun je nu weer andere technieken leren, want elk jaar zijn er nieuwe 
lessen! 

Nu al nieuwsgierig of inschrijven? Kijk dan op nederland.madscience.org      
 

MAD SCIENCE Lessenserie 2018: Reacties in de Ruimte  
Ga mee op een reis door ons zonnestelsel.  
Kunnen we eigenlijk op Mars overleven? 
Bouw je eigen raket en leer over de werking van UV-licht.  
Experimenteer met je erlenmeyer en ontdek het perfecte slijmrecept. 
 
Tijd voor slijm 

Plakkerige polymeren! Leer alles over rekbare en kleverige stoffen! Ga op zoek naar de geheime 
slijmformule, onthul het perfecte slijmrecept, neem deel aan de uitrek wedstrijd en ga naar huis met 
je zelfgemaakte ooeey gooeey slijm! 
Super snelle scheikunde 

Ontdek de geheimen van de chemie. Leer over chemische reacties en hoe je deze reacties kan 
versnellen! We maken roest, laten oud geld blinken en blazen ballonnen op zonder lucht! Thuis 
verder? Dat kan met je eigen Action Flask! 
Glow show 

Lichtgevende en gloeiende voorwerpen, vloeistoffen, regenbogen, glow-in-the-dark verf, UV-licht, 
het komt allemaal aan bod! Kijk thuis naar meer gloeiende veranderingen met je Glow Card. 
Zinderend zonnestelsel 

De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal onderdelen van ons enorme zonnestelsel. Je ontdekt 
de vier jaargetijden, maakt een zeepsop zonnestelsel en zet het leven van een ster op een rijtje. 
Kortom, aan het eind van deze les weet je alles! 
Raketwetenschap 

Klaar voor het bouwen van de Skyblazer II? In deze les ga je aan de slag met de bouw van je eigen 
modelraket. Tijdens het bouwen leer je over het ontwerp en alle onderdelen van een raket. Het 
beste zet je de raket mooi op je kamer, maar met wat speurwerk en hulp van een volwassene zou je 
hem kunnen lanceren! 
Atmosfeer & verder 

Leer over de atmosfeer, je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk is die lucht op ons 
uitoefent en hoe lucht je in leven kan houden, zelfs onder water! Zou je op Mars kunnen overleven? 
Aan het eind van deze les weet je het antwoord!     

 

http://nederland.madscience.org/

