FEBRUARI 2018
Agenda
2 februari
6 februari
19 t/m 22 febr.
20 februari
22 februari
23 februari
26 febr. t/m 2 mrt..
5 t/m 10 mrt.
28 mei

Groep 4 op excursie naar de HOEP
Auticafé aanvang 20.00 uur
Gevonden voorwerpen: in hal bij de kleuters
Groep 6 voorstelling “Blauw gras” in Nieuw Geesterhage
VERKLEEDFEEST
Studiedag team: alle kinderen zijn vrij !
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekkenweken voor groep 3 t/m 8
Schoolfotograaf (noteer op uw Jaarplanner!)

In memoriam
Op 30 januari 2017 overleed Marjolein Veenstra-Vos, de moeder van Iris en
de vrouw van Wouter.
Op 22 februari 2017 overleed Silas Rymer, de vader van Oliver en de man
van Verity.
Zij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle steun en betrokkenheid.

Hallo allemaal
De voorgenomen fusie is uiteindelijk geen besluit geworden.
Hartelijk dank voor de positieve reacties hierop. Dit betekent dat we
door gaan op de manier waar we voor staan: samen werken aan een optimale
ontwikkeling op een fijne school. Hierin staat de relatie centraal. En samenwerken
hoort daar bij. Daar zijn we goed in op de JvS!
Op 14 maart is er opnieuw een OPEN DAG voor potentiële nieuwe ouders.
Graag nodig ik u uit om die goede ‘ambassadeursrol’ te willen blijven vervullen!
Wijs uw buren met jonge kinderen op onze school en neem gerust een brochure
mee. Ze liggen voor dat doel klaar bij de kleuter- en de hoofdingang.
We starten weer een blok IPC.
De thema’s zijn: groepen 1/2: Verkleden - groep 3/4: Verhalen vertellen – groep
5/6: Uitvindingen en machines – groep 7: Europa – groep 8: Delta in de klas.
Wellicht wordt er al druk geoefend bij u thuis!
Op 22 februari is er weer het traditionele JVS VERKLEEDFEEST !!
Carla

In februari start Roos van Schagen in groep 1B en Salem Ramadan in groep 5.
Veel plezier bij ons op school!

in februari
Roos van Schagen, Sep Verzijde, Daya Raghosing, Mats Vollers, Nora Langeveld,
Jara v.d. Hoeven, Zyara Fontijn, Brett Lecaille, Toby Mier, Isabelle van Breukelen,
Bas Neelen, Wisse Beijering, Lucas van Mens, Thijs Kaaijk, Sem Rietveld, Twan
Schutz en Mees Beerkens.
Ook juf Annette is in februari jarig!

Allemaal een hele fijne verjaardag !

Gevonden voorwerpen en kleding
In de week voor de voorjaarsvakantie hangen/liggen in de Onderbouwgang alle gevonden
voorwerpen. Alle kledingstukken die er op die 22e februari dan nog hangen/ liggen worden
aan de Kledinginzameling gegeven.

Deuren dicht!
De winter is nog niet voorbij. Wilt u bij het weggaan de deur sluiten?
NB. Ook i.v.m. de veiligheid willen wij dat de deuren goed dicht zijn.

Voor- en naschoolse opvang
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:
0251 – 658058 of mailen naar: info@fortekinderopvang.nl

Vakantie rooster Castricum 2017 - 2018
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Studiemiddag
Meivakantie
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

Maandsluiting groep1/2 A

26 febr. t/m 2 mrt. 2018
30 mrt. t/m 2 april 2018
26 april 2018
27 apr. t/m 11 mei 2018
21 mei 2018
26 juni 2018
20 juli t/m 31 aug. 2018

vrijdag 26 januari 2018

Stichting Jeugd Theater Heiloo
Zaterdag en zondag a.s. spelen 29 jongeren
van het Jeugdtheater Heiloo de muzikale
familievoorstelling

“Het wonderlijke avontuur van
Aboekier en Aboezier”
in theater de Beun in Heiloo.
Onze eigen drama-juf Sanne Himmelreich
heeft de musical geschreven en doet ook hier
de spelleiding.
Ga het zien komend weekend!
Kijk op de posters bij de diverse uitgangen.

(Artikel Hans Boot winnende koekjes Oud-Castricum voor Nieuwsblad Castricum van 17 jan. 2018)

Winnende koekjes Oud-Castricum bij twee bakkers te koop
Een van de jubileumactiviteiten van de Werkgroep Oud-Castricum op 4 november vorig jaar was een
bakwedstrijd voor de jeugd met als opdracht iets te maken dat populair was in 1967.
Er waren drie winnaars, waaronder Benjamin Schaafsma met een taart.
Daarnaast vielen de 11-jarige Dania Klaver van de
Klimop en
de 9-jarige Annika Bavius van de Juliana van Stolberg
in de prijzen met respectievelijk havermoutkoekjes en
pindakoekjes.
De twee meisjes kregen ook te horen dat hun
producten vanaf half januari door echte bakkers
verkocht zouden worden.
De Roset in de Burgemeester Mooijstraat 17 bood
aan om de koekjes van Dania aan het assortiment toe
te voegen.
Bakker Brakenhoff op nummer 34 in dezelfde straat
deed dat graag voor de koekjes van Annika.

Annika was supertrots op haar pindakoekjes: “Ik vond het recept in een oud boek en heb mijn oma Sylvia
gebeld of ze me wilde helpen. Dat wilde ze graag en we zijn de hele middag bezig geweest met bakken. Ik
heb zelfs twee soorten ingeleverd, waarvan er een de eerste prijs won. Ik vind ze heerlijk, vooral omdat er
pinda’s op zitten.”
Bij de foto: Bakker Michael Brakenhoff met in het midden Dania Klaver met het recept voor de
havermoutkoekjes en rechts Annika Bavius met haar pindakoekjes. (foto Hans Boot)

Sportnieuws van Team Sportservice Kennemerland
Gratis sporten in de voorjaarsvakantie!
Kom je ook gratis sporten in de voorjaarsvakantie met Team Sportservice Kennemerland?
Als je in de gemeente Castricum of Heemskerk school gaat of woont, dan kan je meedoen!
Inschrijven kan vanaf 9 februari op www.teamsportservice.nl/kennemerland. Wees er snel bij,
want vol = vol.










Sportinstuif: Twee uur lang lekker sporten en spelen. Er zijn o.a. verschillende
spring-, zwaai- en klimonderdelen, er is een voetbalveld en clinics van verenigingen uit
de omgeving.
Dinsdag 27 februari, de Waterakkers in Heemskerk, groep 3 t/m 8.
Kleuterinstuif: Klimmen, klauteren, schommelen, zwaaien, springen en spelen o.l.v.
de vakleerkrachten van Team Sportservice Kennemerland.
Dinsdag 27 februari, de Waterakkers in Heemskerk, groep 1 en 2.
James Bond: 1 uur lang het douanespel spelen waarbij James Bond de diamanten
naar de overkant probeert te smokkelen. Maar pas op, de boeven zijn ook in de stad!
Woensdag 28 januari, sporthal de Velst (Heliomare) in Heemskerk, groep 3 t/m 5 en 6
t/m 8.
Multibalsport: 3 balsporten in 2 uur! Je gaat smashballen met VV Croonenburg,
handballen en voetballen op mini veldjes.
Vrijdag 2 maart, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, groep 3 t/m 8.
Funvolley: Kennis maken met volleybal op een speelse manier: rollen, gooien, rennen
en stuiteren met ballen en heel veel meer leuke spelletjes. Verzorgd door VV
Croonenburg.
Vrijdag 2 maart, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, groep 1 en 2.

Jeugdsportpas (JSP) en Volwassenensportpas (VSP)
Momenteel worden de lessen van blok 2 van de JSP en VSP gegeven. Door mee te doen
aan de JSP of VSP kun je op een eenvoudige manier kennismaken met een sport, zonder
verdere verplichtingen. Voor slechts 5 euro volg je 4 lessen bij één van de deelnemende
verenigingen. Na de meivakantie start blok 3 van de JSP/VSP. De inschrijvingsdatum voor
blok 3 wordt bekend gemaakt via de digitale nieuwsbrief van school, de huis aan huis bladen
en de posters die in school komen te hangen. De papieren bewaarflyer wordt vanaf komend
blok vervangen voor een digitale versie. Op onze website
(www.teamsportservice.nl/kennemerland) is natuurlijk ook alle informatie te vinden over de
JSP/VSP.

