
Juni 2018 

Agenda 
  1 juni    OB vrije dag groep 1 en 2; Kamp groep 8 
  4 t/m 8 juni  Oudergesprekkenweek oudste kleuters 
  6 juni   Sportdag groep 3 t/m 8 op het AVC-terrein 
  8 juni   OUDERFEEST 20.30 – 00.00 uur 
11 t/m 22 juni  Toets weken Leerling Volg Systeem   
11 t/m 14 juni   Avondvierdaagse Castricum 
19 juni   Type examen Dompvloet (lln. uit groep 7 en 8) 
20 juni   MR  aanvang 20.00 uur 
21 juni   Excursie groep 8: Huisvuilcentrale Alkmaar  

 26 juni   STUDIEDAG: alle kinderen zijn vrij  
29 juni Excursie groep 8: Space Expo Noordwijk  
  

Hallo allemaal  
De schoolreisjes naar het Muiderslot en Oud Valkeveen (groep 3 t/m 5) en 
NEMO en Candy Castle (gr. 6 en 7) zijn allebei goed verlopen en zeer 
geslaagd geweest. Groep 8 is nu drie dagen op kamp in Spaarnwoude en ze 
hebben heel mooi weer met af en toe een verfrissende bui ! 

De uitslag van de IEP Eindtoets in groep 8 is 82,2. Dit is ruim boven het 

Landelijk Gemiddelde (81). Alle kinderen hebben conform het schooladvies 
inmiddels een plek gekregen op de VO-school van hun keuze. 
Komende weken zijn de halfjaarlijkse Leerling Volg Systeem toetsen 
ingepland. En ja, ieder jaar loopt de Avondvierdaagse daar dwars doorheen. 
Het is niet anders en bedenk: toetsing is altijd een momentopname. Wel Als 
altijd vraag ik u vriendelijk doch ook enigszins dringend: plan geen afspraken 
voor tandarts, orthodontist of dokter in de ochtend! Uw kind vindt het vast 
niet zo prettig als het alleen een toets moet maken achteraf. 
Komende maand staan weer een aantal leuke activiteiten op het 
programma. Te beginnen komende week met de sportdag voor groep 3 t/m 

8 op het AVC-terrein aan de Zeeweg én het Ouderfeest voor alle ouders!! 
Hopelijk zijn de weergoden ook in een goede stemming halverwege de 
komende maand: dan lopen er weer heel veel JvS kinderen mee met de 
A4D. Veel plezier weer allemaal met de Avondvierdaagse!  
Carla  
 
       

   
Bobbi Kapr (1A), Puck en Daan Oud (1A) komen in juni bij ons op 
school. Veel plezier! 
 

 

 in juni 
Bobbi Kapr, Puck Oud, Daan Oud, Lente Veldt, Pien de Vries, Len Voebel, 
Yannick Snijders, Lars van Loo, Mendel van Campo, Mik Jongbloed, Syb van 
Schagen, Pepijn Genders, Noah Bakker, Sjors Voebel, Tarek Ahmad, 
Thomas Nugteren, Lisa Haringman, Isa Verzijde, Siep Huisman, Melle 
Lameijer, Jesper Toepoel, Jair Maas, Mathé Meijer, Bas Gischler, Max Kaaijk, 
Lotte Wassenaar en Sven Witjes.  
Juf Ellen en juf Susan zijn ook jarig in juni. 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 



 
 

 
Heeft u al een inschrijfformulier voor uw jongere kind opgehaald?  
Kom even langs voor een inschrijfformulier bij Carla. 

 

 
Nieuws uit de Oudercommissie (OC) 
De oudercommissie is weer toe aan versterking. 
Na veel jaren gaat Tijn de commissie verlaten (vader van Sanne in groep 5).  
Voor Mieke (moeder Karel in groep 8) is dit ook het laatste schooljaar.  
Ze hebben zich beiden jarenlang met heel veel enthousiasme ingezet en we gaan hen erg missen! 
We zullen hen wel nog even goed in de bloemetjes zetten!  
 
Hierbij dus een oproep aan ouders die zich graag willen inzetten en ons willen helpen met de taken 
van de Oudercommissie. Het gaat dan vooral om activiteiten rondom de Kinderboekenweek, het 
Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en andere festiviteiten.  
Speciaal ook een oproep aan vaders: die vinden we niet raar, wel heeeeel bijzonder!  
Mocht je interesse hebben, meld je dan bij een van de leden (Marianne Rijkers, Esther Ransijn, 
Bart Kamhoot, Rob Toepoel, Mieke Noe of Ingrid Tulp), bij juf Ellen of Willemijn of via het 
emailadres: ocjvscastricum@gmail.com. 
 
Voor de vakantie willen we ook nog een start gaan maken met de opruimactie, die al eerder is 
aangekondigd. We hebben daarbij wat vertraging opgelopen, maar willen hiermee nu toch echt 
aan de slag gaan om de school een nog wat opgeruimder, frisser uiterlijk te geven.  
We beginnen met de gang bij groep 1 en 2. Dit zal gecoördineerd worden door juf Ellen en juf 
Willemijn. Hiervoor zoeken we nog ouders die op donderdagavond 21 juni een handje willen 
helpen. Ook hiervoor kun je je aanmelden via het mailadres. 

 
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 

 
Vakantie rooster 2017-2018 

 Studiedag 26 juni 2018 

Zomer  23 juli t/m 2 sept. 2018 
 

Vakantie rooster 2018-2019 

Herfst  22 t/m 26 okt. 2018 
Kerst  24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019 
Voorjaar 18 t/m 22 febr. 2019 
Mei  22 apr. t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019                                    
Pinksteren 10 juni 2019 
Zomer  15 juli t/m 23 aug. 2019 
 

  Nieuwe naschoolse activiteit in 18-19  (zie informatie hieronder) 
 
Helemaal onderaan in deze editie staan de kleuters van groep 1/2 B !! 
  

mailto:ocjvscastricum@gmail.com
http://www.fortekinderopvang.nl/


                                                                                                                                   

 

                                     

Beste ouders,  

Van De Kookschool komt op de Juliana van Stolbergschool als naschoolse activiteit! Voor de leerlingen van 
groep 3 t/m 8 zal er een serie van 5 (wekelijkse) kooklessen worden geboden.  

Kookles op school  

De kinderen komen zelf naar de afgesproken ruimte toe. Het lesonderwerp wordt in kort geïntroduceerd en 
nemen Anouck en/of Alexandra kort het woord om uit te leggen wat we gaan doen. En dan is het handen uit 
de mouwen! In groepjes, de oudere kinderen helpen de jongere kinderen, gaan we zelf aan de slag en 
maken we één tot drie verschillende gerechten. We proeven, ruiken en voelen de verschillende 
ingrediënten. We rekenen (bijvoorbeeld omrekenen van receptuur naar aantal personen), meten en wegen. 
We lezen en schrijven receptuur en voegen er een snufje eigen inzicht aan toe. Wanneer we klaar zijn met 
alle voorbereidingen en de gerechten staan te koken, in de oven te bakken of op te stijven in de koelkast, 
gaan we verder met de leskaart. Waar komen de ingrediënten nu eigenlijk vandaan (aardrijkskunde), hoe 
en wanneer groeien ze en wanneer (biologie)? Wat doet het voor je lijf en wat kun je er mee? En dan komt 
het beste gedeelte; we gaan proeven! Wat er over is nemen we natuurlijk mee naar huis zodat de rest van 
het gezin ook kan proeven.  
   
Data van de lessen  

Alle lessen starten 5 minuten na schooltijd om 15.35 uur en duren 5 kwartier (tot 16.50 uur). De ouders/ 
verzorgers zijn verantwoordelijk voor het brengen en halen naar de lesruimte. De kinderen nemen zelf wat 
te drinken en eten mee, zodat zij niet met een lege maag aan de kookles beginnen. Maandag 29 oktober  
Maandag 5 november  
Maandag 12 november  
Maandag 19 november  
Maandag 26 november  

De kookles is inclusief  

- Gebruik van benodigde materialen  

- Ingrediënten voor het maken van de recepten, welke we aan het einde van de les ook zullen proeven.   

- Bruikleen van kinderschort, eventueel zelf aan te schaffen voor gebruik thuis (€12,50 per stuk)  

- Kookschrift met lesmateriaal; deze krijgen de kinderen na afloop van de serie kooklessen mee naar huis.   

Over Van De Kookschool  

Van De Kookschool is opgericht door Alexandra en Anouck. Samen delen zij een passie voor koken en 
bewust & duurzaam ondernemen. Zij hopen met Van De Kookschool niet alleen meer bewustzijn te 
brengen over wat we eten, maar ook meer kennis over hoe we met onze (bewuste) keuze voor voeding bij 
kunnen dragen aan meer zelfzorg en een duurzame(re) omgeving. Naast kooklessen voor kinderen, bieden  
zij ook kooklessen voor volwassenen en verzorgen zij catering via Puur Geluk Catering. Van De 
Kookschool kent geen vaste locatie en werkt volgens een pop-up concept.   

Wil je meer informatie? Kijk dan eens op onze website, volg ons op Facebook of neem contact met ons op 
via info@vandekookschool.nl of 0642056171.   

Smakelijke groet,  

Alexandra en Anouck 

https://vandekookschool.nl/kookles-op-school/


   

            

Waarom praten zo belangrijk is 
Wanneer we met onze kinderen praten, leren we ze hoe je moet praten, luisteren en communiceren met 
anderen. Je kind die je iets laat zien dat hij of zij heeft gemaakt, een vraag stelt of over hun dag vertelt:  
deze kleine gesprekjes zijn allemaal leermomenten voor je kind. 
  
Voor baby’s kan elk geluid een manier zijn om met ze te communiceren. Praat, zing en kir zoveel mogelijk 
tegen ze. Benoem dingen om hun heen als je praat. Hiermee leren ze hoe je welke woorden bij de dingen 
horen. 
  
Als ze ouder worden beginnen kinderen dingen zelf te benoemen. Ze wijzen iets aan en zeggen 
bijvoorbeeld: ‘auto’. Dan kun je antwoorden: ‘Ja, dat is een rode auto’. Zo laat je ze weten dat ze het goed 
hebben, geef je ze een nieuw woord en zet je het samen in een makkelijke zin voor ze. 
  
Peuters en kleuters stellen veel vragen. Ze beginnen hun eigen woorden te verkennen en zullen je vragen 
stellen over dingen die ze niet begrijpen of die ze ongerust maakt. 
  
Wanneer kinderen naar je toe komen en een vraag stellen, stop dan even met wat je aan het doen was. 
Geef ze aandacht en luister naar wat ze te zeggen hebben. Je kunt ook aan ze vragen wat ze denken of 
vinden. Wanneer je tegen je kinderen praat draagt dit ook bij aan de relatie tussen jou en je kind. Kinderen 
voelen zich dan vrijer en veiliger om met je te praten. En dit is belangrijk bij het opgroeien. 
 
De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden 
Het onderwerp hierboven: 'Samen praten' is zeker een leuk onderwerp van gesprek!  
Het heeft te maken met het tweede basisprincipe van Positief Opvoeden: Laten leren door positieve 
ondersteuning. Wil je hier meer over weten, kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.  
 
 
 

  
 
Maandsluiting groep 1/2 B  De kleuters speelden en zongen het verhaal “de Wortelkindertjes”. 
                                            Isa uit groep 5 las voor. 

http://www.positiefopvoeden.nl/

