
      MAART 2018 

Agenda      
        5 t/m 15 mrt.   Oudergesprekken (zie inschrijflijsten) 
        6 maart   Voorstelling “Raps en taps” gr. 7  Geesterhage 
    Start typelessen Dompvloet  
        7 maart   Voorstelling “Raps en taps” gr. 8   Geesterhage 
        9 maart    Excursie groep 6 
      13 maart   Vaccinatie 9-jarigen GGD; MR - aanvang 20.00 u 
      14 maart   Stakingsdag PO Noord-Holland en Flevoland 
      15 maart   “Muziek in de klas”  in groep 5-6-7 
      16 maart   Rapport mee   

21 maart OPEN DAG 9-12 uur 
29 maart Paasontbijt 
30 mrt. t/m 2 april Paasweekend 

 
Hallo allemaal 

      In deze Juliaandacht stellen drie nieuwe collega’s zich aan u voor. 
      Ook heeft Mirelle (Intern Begeleider) een uitgebreid stuk geschreven over de 
      manier waarop ondersteuning geboden wordt op de JvS.  
      Op dinsdag 6 maart starten de typelessen van Dompvloet na schooltijd. 
      De Koningsspelen worden dit jaar anders georganiseerd - nu de subsidie van  
      de gemeente en het rijk daarvoor is weggevallen. In overleg met onze  
      vakleerkracht LO gaan we de sportdag dit jaar zelf organiseren. Wij kiezen  
      daarvoor een datum in juni. U kunt de datum in april op de Jaarplanner  
      dus doorstrepen. In de volgende Juliaandacht leest u de nieuwe datum. 
      Terwijl ik dit schijf is het Verkleedfeest in volle gang! Heerlijk te zien hoe  
      iedereen voluit geniet van zang, dans en muziek!  
      Ik wens iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe en voor diegenen die op 
      wintersport gaan: geniet van de sneeuw! 
      Let op: volgend jaar valt de voorjaarsvakantie eerder: 18 t/m 22 februari 2019. 
      Hartelijke groet, Carla     

                                

In maart komen Abbey Krom (1A) en Pim Dreschler (1B) bij ons op school. 

Allebei heel veel plezier op de JvS!!! 

 

in maart 

Abbey Krom, Pim Dreschler, Julie Textor, Lasse Schoen, Merel v.d. Flier, Rosie 
van Mechelen, Pepijn Feller, Sara en Julia van Borre, Rikki van Rhijn, Jim 
Glandorf, Liv de Pauw Gerlings, Mats van Schagen, Eva Walia, Annika Bavius, 
Hidde Deuling, Robert Monasso, Lot de Haas en Anne-Floor de Haas. 
 
Ook juf Marjan, meester Duncan, meester Nico en juf Carla zijn in maart jarig.   

Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

 



 

Even voorstellen 
 

Ik ben Andrea Bakker, 24 jaar en woon in Alkmaar.  
Samen met mijn vriend heb ik een zoontje van bijna 2 jaar.  
Sinds augustus 2017 ben ik werkzaam in het onderwijs.  
Op woensdag werk ik in groep 7 in Schoorl en daarnaast heb ik  
veel kunnen invallen in de boven- en onderbouw. 
Ik ga graag uitdagingen aan en wil daarbij onderzoeken hoe ik verder kan komen. 
Daardoor pas ik denk ik goed bij de Juliana van Stolberg.  
Ik heb veel zin om hier aan het werk te gaan bij de keuters. 
 

 

 
Hallo allemaal, 
Via deze weg wil ik me even voorstellen als een van de nieuwe juffen 
in groep 1/2. 
Mijn naam is Mieke van Steenis en ik woon in Heiloo. 
Na het behalen van mijn diploma als oefentherapeut Mensendieck 
ben ik gestart met het ‘zij-instroom traject ‘  
van de IPABO in Amsterdam. Dit is een leerwerktraject. 
Mijn eerste weken op de Juliana van Stolberg zijn mij goed bevallen. 
Ik heb veel zin om iedereen te ontmoeten en te leren kennen. 
Een leerzame groet en tot snel! 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Nico Kruiver.  
Vanaf januari sta ik op maandag en dinsdag samen met meester Marco 
in groep 5. Dit doe ik in het kader van mijn LIO-stage voor de opleiding 
‘Leraar basisonderwijs’ aan Hogeschool InHolland in Alkmaar. 
Ik ben 27 jaar oud, geboren in Alkmaar en woon nu alweer meer dan 17 
jaar in Heiloo. Op dit moment ben ik nog werkzaam bij Dorssports 
(sportschool) en Herberg Jan (restaurant), allebei in Heiloo.  
Van jongs af aan wilde ik kinderen iets leren. In eerste instantie op het 
gebied van sport, nu als leraar in het basisonderwijs.  
In het verleden heb ik tennisles gegeven aan kinderen - met en zonder 
een beperking, schaatsles aan kinderen van ‘IJsclub Egmond/Heiloo’ en 
groepslessen bij verschillende sportscholen.  
In groep zes heb ik zelf bij (voor mij nog steeds) ‘juf’ Carla in de klas gezeten op de Springschans  
in Heiloo. Dat ik nu na 16 jaar mijn eigen opleiding bij haar op school mag afronden, maakt het  
extra speciaal.  
Wellicht dat we elkaar zien op het schoolplein! 
Met vriendelijke groet, 
Meester Nico 

 
Ondersteuning op school - hoe zit het nu eigenlijk?  
In elke groep krijgt elk kind van hun meester of juf de ondersteuning die het op haar of zijn niveau 
nodig heeft. Vanuit de lessen en methode toetsen bepaalt de leerkracht, waar de kinderen nog extra 
op moeten oefenen of misschien al een stapje verder kunnen nemen.  
Dit noemen we de basisondersteuning. Deze basisondersteuning gebeurt iedere dag.  
NB. Onder de basisondersteuning vallen ook de leerlingen met dyslexie, rekenproblemen en 
dyscalculie. Leerlingen met minder en meer dan gemiddelde intelligentie en leerlingen die op 
sociaal-emotioneel vlak ondersteuning nodig hebben.  
 
Drie keer per jaar worden alle leerlingen met de Intern begeleider (Mirelle Wendelgelst) besproken. 
Dit noemen wij de groepsbesprekingen. Hier wordt gekeken naar de groei van de leerlingen, de 
ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied, werkhouding en concentratie, ondersteuningsbehoeften 



van de leerlingen en eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden (bijv. extra 
ondersteuning en/of onderzoek afnemen). De leerkracht gaat hierover in gesprek met de ouders op 
de 10 minuten gesprekken of er wordt een aparte afspraak gemaakt.  
 
Dan is er nog extra ondersteuning. Dit is ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning kan 
worden geboden. Hier is bijv. extra personeel, speciale aanpak of aanpassing van leer-of 
hulpmiddelen voor nodig.  
Dit kan d.m.v. een workshop of een arrangement.  
Workshop: 
Wanneer de ouders op de hoogte gebracht zijn van extra ondersteuning – naast basisondersteuning 
in de klas - krijgen de leerlingen in groepjes van 2 tot 4 personen (buiten de groep) ondersteuning 
van meester Theo of juf Annet. Vijf weken lang oefenen de kinderen aan een bepaald 
ontwikkelingsgebied. De leerkracht houdt de regie.  
Arrangement:  
Leerlingen die een arrangement nodig hebben, krijgen ondersteuning die past bij de specifieke 
ondersteuningsbehoefte. Deze aanvraag voor ondersteuning loopt via het Samenwerkingsverband 
PO IJmond.  (https://passendonderwijsijmond.nl/ ). Hier wordt een ontwikkelingsperspectief-plan 
voor opgesteld via een Topdossier.  
NB. Extra ondersteuning in de vorm van:    
Workshop: leerlingen die een achterstand op leerniveau hebben  
Arrangement: leerlingen die een eigen leerlijn hebben, anderstalige leerlingen, gedragsproblematiek, 
lage intelligentie, downsyndroom, motorische ondersteuning  
  
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig gevolgd en op maat wordt ondersteuning 
geboden. Soms maken de kinderen kleine stapjes en soms weer wat groter.   
Wij geven de leerlingen ruimte om te groeien in zijn of haar tempo, binnen het niveau wat bij hem of 
haar past.  
Met vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.  
  
Vriendelijke groeten,  
Mirelle Wendelgelst  
intern begeleider   
  

Nieuws uit de groepen 
Kijkt u op onze site voor nieuws:  www. jvscas.nl 

 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het tijdig 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.                                               
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  

0251 – 658058   of mail naar: info@fortekinderopvang.nl     
 

Vakantierooster Castricum   2017 - 2018 
 

Pasen   30 mrt. t/m 2 april 2018 
Studiemiddag  26 april 2018 
Meivakantie  27 april t/m 11 mei 2018 
Pinksteren  21 mei 2018 
Studiedag   26 juni 2018 
Zomervakantie  23 juli t/m 31 aug. 2018 

 
NB. De voorjaarsvakantie 2019 is van 18 t/m 22 februari  !!! 

https://passendonderwijsijmond.nl/
http://www.jvscas.nl/
mailto:info@fortekinderopvang.nl


De Poetsbus is onderweg naar de Juliana van Stolberg! 

De Poetsbus parkeerde in april 2016 voor het eerst haar omgebouwde 
Amerikaanse schoolbus voor de deuren van de Juliana van Stolberg.  
57% van de deelgenomen leerlingen kon onze zorg extra gebruiken,  
denk hierbij aan kinderen met ontstoken tandvlees, gaatjes en beugels. 
Deze groep heeft in september 2016 opnieuw de Poetsbus bezocht met 
een positief effect; 58% van de kinderen uit groep 7 poetste beter ten 
opzichte van ons eerste bezoek, deze klas won de Poetsbus wisselbeker! 

 
Op maandag 16 april is het tijd voor ons derde bezoek.  
Hierbij nodigen we alle kinderen uit die zich tijdens het eerste bezoek 
hebben opgegeven en nog staan ingeschreven. Indien u uw kind wilt afmelden voor dit project kunt u een e-mail sturen 
naar: info@poetsbus.nl of het formulier retourneren dat uw kind meekrijgt naar huis.  
 
Ook nieuwe kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op te geven. Op woensdag 28 maart organiseert de Poetsbus 
klassikale poetslessen, nieuwe leerlingen ontvangen dan een introductiebrief plus aanmeldingsformulier. 
 
Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van gaatjes onder de Noord-Hollandse jeugd. Dit is hard 
nodig, want meer dan de helft van het kindergebit heeft gaatjes!  
De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan preventie. In de Poetsbus leren de kinderen 
hoe ze hun tanden beter kunnen poetsen. De voorlichting is individueel afgestemd op de aandachtsgebieden, uw kind 
wordt persoonlijk begeleid. 
 
Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de halfjaarlijkse controles bij de tandarts, worden beiden 100% vergoed vanuit de 
basisverzekering. Voor meer informatie en een introductiefilm van ons project en werkwijze zie: www.poetsbus.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
Het Poetsbus team      
           
 

Workshop Zandkastelen -          
‘En de kinderen scheiden mee’    
Op 16 april vindt de gratis workshop ‘En de kinderen scheiden mee’ plaats.  
Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was,  
gaat ineens veranderen. Kinderen kunnen in deze onzekere periode een 
steuntje in de rug goed gebruiken. De workshop besteedt hier aandacht aan. 
Het is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en vindt plaats in CJG Castricum te Castricum.  
 
Inhoud van de workshop  
De workshop geeft kinderen handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan.  
Zij leren onder andere hoe zij gevoelens ten aanzien van de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen  
en deze te uiten.  
 
Ouderbijeenkomst 
Voorafgaand aan de workshop vindt een aparte ouderbijeenkomst plaats.  
Ouders krijgen dan informatie over wat een echtscheiding betekent voor 
een kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juiste manier in gesprek 
te gaan met hun kind over de echtscheiding. 
 
Data, tijd, locatie en kosten  
Ouderbijeenkomst: maandag 16 april 2018 van 19.30-20.30 uur 
Workshop voor de kinderen: woensdag 18 april 2018 van 13.30 – 17.00 uur  
Locatie: CJG Castricum, Geesterduinweg 5, 1902 CB Castricum  
Kosten: de gemeente Castricum biedt deze training gratis aan.  

mailto:info@poetsbus.nl
http://www.poetsbus.nl/

