
April 2018 

Agenda 

  2 april  Tweede Paasdag vrij 
  4 april  Schoolvoetbal meiden groep 7/8 
  5 april  Theoretisch verkeersexamen groep 7 
10 april  Praktisch verkeersexamen op de fiets groep 7 
11 april  Schoolvoetbal jongens groep 7/8 
12 april  Groep 6 excursie Naturalis 
13 april  Groep 8 excursie Anne Frank Huis 
16 april  Poetsbus controle dag 

MR aanvang 20.00 uur  
17 en 18 april Eindtoets groep 8 
19 april  Groep 3 excursie Guisveld 
25 april  Schoolvoetbal groep 5 en 6 jongens en meiden 
26 april  OB vrije dag groep 1 en 2 
26 april  STUDIEMIDDAG TEAM: alle kinderen vrij! 

      27 april t/m 11 mei  MEIVAKANTIE 
 

       

      Hallo allemaal  
     U ziet hierboven een volle agenda in april. Er is weer veel te doen. 
     De MR stelt zich aan u voor met een foto, opdat u weet wie u kunt  
     aanspreken. 
     In verband met de aanstaande wijziging in de Privacy wetgeving zullen 
     in de Juliaandacht vanaf juni geen foto’s meer worden opgenomen.  
     Ons nieuwskatern is nl. ook interessant voor zich oriënterende ouders 
     en komt dus op het openbare deel van de site. Foto’s van activiteiten  
     zullen worden afgeschermd. De beide ICT ers in ons team zijn bezig  
     om dit voor te bereiden. Eind mei ontvangt u bericht hierover. 
    Tot slot: De JvS sportdag zal worden gehouden op woensdag 6 juni. 
     Lentegroet, Carla 

  
     OUDERFEESTAVOND:  vrijdag 25 mei 2018 
    Noteer alvast in uw agenda om niet te vergeten!  
    Het feest dat georganiseerd wordt voor alle     
    ouders van onze school.  
    Op vrijdagavond 25 mei van 20.30 tot 24.00 uur.  

    Dit jaar is het thema:  The future is yours !! 
    Voor deze onvergetelijke avond krijgt u in april  
    een uitnodiging.  Mis ‘m niet! 

    

         
     In april starten Nora Heimens (1A), Pim Glorie (1B), Yara de Winter (1B) en 
     Ben van Aalzum (1A).    Veel plezier allemaal in jullie nieuwe groep! 

 

                               in april 
Nora Heimens, Pim Glorie, Yara de Winter, Ben van Aalzum, Pim van Dijk, 
Samuel Verberne, Heba Ahmad, Oskar Bueno, Jonas Michon, Jolein 
Hennequin, Pepijn Jansbeken, Noud van Schagen, Loek Sneekes, Casper 
Veldt, Sara Rijkers, Eliza Berger, Anna Rikken, Shayenne van Pel, Teun 
Slokker, Stash Kuster en Esmee Kanters. 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 



 

Nieuws uit de OuderCommissie (OC) 
De lente is alweer begonnen en het Paasweekend staat voor de deur. Dat betekent dat er weer 
leuke activiteiten gepland staan deze week. De kleintjes zullen verrast worden door onze enige 
echte eigen JvS Paashaas en gaan eitjes zoeken in het bos. Alle klassen hebben ‘s ochtends 
een gezellig paasontbijt. 
Het Verkleedfeest op 22 februari was weer een groot succes! De kinderen hadden zich prachtig 
verkleed en we hebben genoten van Elmo, Robin Hood, een zak patat, clowns, spaanse 
danseressen, Elsa’s en Anna’s en Megamindys, Spongebob, Ninja turtles, boeven, 
politieagenten en prinsessen! De ochtend vloog voorbij met spetterende optredens uit elke 
groep die beoordeeld werden door een vakkundige jury. Hieronder een kleine impressie! 

 
 

Nieuws uit de Medezeggenschap Raad  (MR)       
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De MR van de JvS bestaat uit de ouders:     Maarten Slokker (vader van Siebe en Teun)  

Karin Grent         (moeder van Quirijn en Dinant)  
Fiona Arens        (moeder van Jesse) 

en de leerkrachten:    Susan van der Zee                      (groep 6) 
Gerda Veldt                                 (groep 4) 
Maaike Adama van Scheltema    (groep 4) 
 

Mocht u vragen op opmerkingen voor de MR hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: 
mr.jvstolberg@isobscholen.nl   

 
U kunt ons natuurlijk ook gewoon even aanspreken. 
Vriendelijke groet namens de MR leden                                               

 



   
EVEN VOORSTELLEN 
Beste ouders en verzorgers,  
Ik wil me even voorstellen. Ik ben Merle Heese. U heeft mij vast wel op school zien rondlopen.  
Vanaf dit schooljaar ben ik met re-integreren op de JVS begonnen, na een burn-out op een 
andere ISOB school.  
Ik ben blij met de positieve sfeer die ik ervaar in het team, met de kinderen, met de ouders en 
met Carla. Een teken van die goede sfeer vind ik de vele vrijwilligers die de school 
ondersteunen.   
Ik heb lessen in de kleutergroepen bij mogen wonen en individueel of met kleine groepjes 
kinderen gewerkt. Vanaf januari sta ik vaker voor de klas met name in groep 3 en momenteel 
ook in groep 4. Dat zijn de groepen waar ik het meeste ervaring en affiniteit mee heb.  
Vanaf 2003 ben ik werkzaam als leerkracht bij de ISOB.  
Daarvoor ben ik als dramatherapeute werkzaam geweest in de kinder- en volwassen 
psychiatrie.  
Kinderen zijn voor mij een belangrijke inspiratie bron. 
 

                                                           
 

Beste ouders en verzorgers,  
Hierbij zal ik mij even voorstellen als stagiair in groep 6. Ik ben Nienke Vermast en ik woon in 
Akersloot. Dit is mijn tweede jaar op de opleiding Leraar Basisonderwijs op Hogeschool 
InHolland te Alkmaar. Momenteel werk ik bij Hotel Akersloot, beter bekend als Van der Valk. 
Toch is het mijn passie en droom om uiteindelijk zelf voor de klas te staan. Daarom zal ik iedere 
donderdag  aanwezig zijn in de klas met juf Susan en hoop hier veel te leren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Nienke   
 

 

 



Vakantierooster Castricum   2017 -  2018       
Paasweekend       30 maart t/m  2 april 2018 
Meivakantie       27 april t/m 11 mei 2018                   
Pinksteren       21 mei 2018 
Studiedag       26 april 2018  (middag)                              
Studiedag       26 juni 2018        
Zomervakantie      23 juli t/m 2 sept. 2018 
 
 

 
 

  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 
 
 

 

Inschrijven jongere broertjes en/of zusjes 
Heeft u uw jongste kind nog niet officieel aangemeld? 
Kom dan snel even bij me langs om een inschrijfformulier op te halen.          
Carla 

Nieuws uit de groepen: kijk op www.jvscas.nl 

      Betreft: Lotgenotenprogramma’s Stichting Zilveren Maan 
      
Geachte ouder/verzorger,  
  
Dit voorjaar organiseren we op school in samenwerking met Stichting 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 
bijeenkomsten met de kinderen/jongeren van 1 uur of 1,5 uur en tot slot kunnen 
ouder(s)/verzorger(s) intekenen voor een individueel eindgesprek.   

De programma’s worden begeleid door twee ervaren professionals van Stichting 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 redenen om 
dit voorjaar 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 naar mirelle.wendelgelst@isobscholen.nl  met daarin de naam van de leerling, klas en het 
gekozen programma vermeld.  

mailto:mirelle.wendelgelst@isobscholen.nl


  

Voor meer informatie over Stichting 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 Stichting Zilveren Maan via e-mail:  

info@praktijkzilverenmaan.nl of telefonisch 06-524 529 69.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Marielle van der Laan    

 
 
 
 
 

 

Heeft je kind faalangst? 
Faalangst betekent dat je kind bang is om iets niet te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het 
maken van een toets, een examen of het houden van een spreekbeurt. Leren en presteren is 
belangrijk voor de toekomst van je kind. Soms lukt dat slecht. Niet omdat je kind lui of moe is of 
omdat het werk te moeilijk is. Het lukt slecht omdat je kind er heel erg mee zit dat er goede 
prestaties van hem/haar worden verwacht. De angst om te moeten presteren kan je kind zo 
gaan beheersen dat hij/zij niet meer kan nadenken en plotseling niets meer weet. Je kind kan 
buikpijn krijgen, gaan bibberen, zweten, stotteren of wordt misselijk. In dat geval spreken we van 
faalangst. 

Tip 1 
Probeer erover met je kind te praten. Hij/zij is niet de enige met faalangst. Eén op de tien 
kinderen heeft er last van. Vraag ook wanneer je kind last heeft van faalangst. 

Tip 2 
Straal zelfvertrouwen uit als ouder. Laat merken dat je vertrouwen hebt in je kind. Reageer 
positief naar je kind, zoals “het gaat je lukken”. Reageer niet te veel op situaties die niet goed 
gaan. 

Tip 3 
Leer je kind dat fouten maken niet erg is. Van fouten maken kun je leren, iedereen maakt wel 
eens een fout. Laat zien dat je als ouder ook wel eens een fout maakt. 

Tip 4 
Zorg voor een evenwicht tussen leren en ontspannen. Ook al is het huiswerk niet af, geef je kind 
de tijd om iets leuks te doen voor zichzelf of met jou als ouder. 

Tip 5 
Toon interesse in de prestaties van je kind. 

Tip 6 
Los niet alles voor je kind op. Dit maakt de faalangst groter. 

Tip 7 
Help bij moeilijke situaties en bescherm je kind niet teveel. Probeer je kind zelf situaties stapje 
voor stapje op te laten lossen. Geef hierbij complimenten wanneer een stapje gelukt is. 

Tip 8 
Komen jullie er samen niet uit, zoek in overleg met je kind hulp bij deskundigen. 

Mocht u vragen over faalangst, dan kunt u een afspraak maken bij het Opvoedspreekuur in uw gemeente 
bij het volgende telefoonnummer: 088-0100555, dagelijks tussen 9.00-12.00 uur. Ook kunt u kijken op 
www.positiefopvoeden.nl.  

 

http://www.praktijkzilverenmaan.nl/
http://www.praktijkzilverenmaan.nl/
http://www.positiefopvoeden.nl/


 

ROL VAN VOEDING  OP 
VITALITEIT KIND 

en de invloed van de omgeving 

Ouders vinden het belangrijk dat hun kind een goede gezondheid heeft. Voeding speelt hierin een grote 
rol. De meeste ouders zien het vooral een taak voor zichzelf hun kind gezond te leren eten. Uit recent 
onderzoek blijkt dat daarnaast grote behoefte is aan een stimulerende omgeving.  
Met alle (vaak tegenstrijdige) informatie die er te vinden is over voeding lijkt het soms een onmogelijke 
opgave de weg hierin te vinden. En wat jij als ouder als gezond beschouwt, geldt dat ook voor je kind? 
Wat hebben  kinderen in de groei nodig om optimaal te kunnen functioneren? Wat zijn  de 
aandachtspunten? Wat is gezonde voeding?  
Astrid Terpstra is derdejaars student natuurvoedingskundige aan de  Academie Kraaybeekerhof. 
Woensdagavond geeft zij voorlichting over  de rol van voeding op de gezondheid van het kind.  

 

wanneer:   woensdag 18 april hoe laat:   19.30 - 20.30 uur  
waar:    BSO De Boomhut     Sokkerwei 6, Castricum 

toegang:  GRATIS.  
 
Bij voldoende plaats ontvangt u na aanmelding een definitieve bevestiging per email.  
aanmelden:  a.terpstra.wg@gmail.com 

  

 


