Juli/ Augustus 2018
Agenda
3 september Eerste schooldag: start om 8.30 uur

Hallo allemaal
Het is nu echt bijna zomervakantie.
Deze extra editie bevat laatste nieuws over afscheid, verjaardagen, welkom
aan nieuwe leerlingen, MR zomergroet, sportactiviteiten en Zilveren Maan.
In de laatste week heeft Buitenkinderen.nl gewerkt met een groepje
kinderen rondom de school. Ze hebben het getroffen met het weer en
konden lekker op onderzoek uit.
Het meeste nieuws is al verteld inmiddels dus dit is een korte Juliaandacht.
Maandag hebben de kinderen genoten van de eindmusical van groep 8 en
deze week doen ze de laatste lessen uit de diverse methodes, geven
presentaties van hun IPC onderzoek en gaan ze lekker opruimen/
weggooien / meenemen naar huis.
Woensdag zwaaien we groep 8 uit en is er ’s avonds het afscheidsfeest.
Kom ook - als het u lukt - nog even kijken deze week of er bij de gevonden
voorwerpen iets ligt/ hangt van uw kind. Alles wordt opgehangen en
tentoongesteld in de onderbouwgang. Wat overblijft is voor de Kledingbak.
Het is inmiddels alweer een warme week.
Geniet van de zomer!
Carla

Afscheid
Wij nemen deze week niet alleen afscheid van alle leerlingen, die naar een
andere school gaan, maar ook van enkele collega’s.
Wie we echt niet meer terug zien zijn:
Juf Mieke van Steenis uit groep 1/2 C gaat het komende schooljaar werken
op een andere ISOB school: obs de Springschans in Heiloo.
Meester Marco van Unen uit groep 5 gaan wij ook niet meer zien volgend
jaar. Hij gaat een nieuw avontuur tegemoet als docent Engels in het VO op
het Kennemer College in Heemskerk.
Juf Merle Heese - die in diverse groepen heeft gewerkt in haar re integratie
proces op onze school - gaat na de zomer verder op een andere school
binnen de ISOB. Op dit moment is nog niet bekend welke school dat wordt.

Welkom
Onze drie nieuwe collega’s - juf Inge, juf Lianne en juf Amanda – zullen
zich in de eerste Juliaandacht na de zomervakantie aan u voorstellen.

Vakantie rooster 2018 – 2019
Herfst
Kerst
Voorjaar
Pasen/ Mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer

22 okt. t/m 26 okt. 2018
24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019
18 febr. t/m 22 febr. 2019
22 apr. t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli t/m 23 aug. 2019

alvast in augustus

Hilde Slofstra, Joep Zoontjes, Mara Berger, Roosmarijn v.d. Flier, Ella Heres, Pit van der Voort,
Djuna Hendrikse, Emran Sulaimankhil, Hanna Matena, Noor Broos, Jazz van Rhijn, Guus Westrik,
Fleur Hufkens, Julie Kire, Myrthe Schipper, Stan Dekker, Jeyson v.d. Velde, Janne Schekkerman
en Tristan Way.
Ook juf Petra is in augustus jarig.

Allemaal alvast een hele fijne verjaardag!
En oeps …juf Willemijn was ook in juli jarig; nog van harte!

Direct na de vakantie komen bij ons op school:
Pien de Vries (1A), Roosmarijn v.d. Flier (1B), Bink Kloes (1B) , Cato van Amstel (1C), Julia
v.d. Lockant (1C), Sjors v,d, Schaaf (1C), Hilde Slofstra (1C), Lente Veldt (1C), Joep Zoontjes
(1C), Bram Kranenburg (3), Spencer Leijting (3), Max Leijting (4), Finn Lee Leseman (5), Timo
Kranenberg (6), Milco Baltus(7) en Lou Leseman (8)
Allemaal heel veel plezier bij ons op school en eerst… lekker genieten in de vakantie!!!

Nieuws uit de groepen
Kijkt u voor het laatste nieuws uit alle groepen op onze website: http://www.jvscas.nl

Nieuws uit de MR (Medezeggenschapsraad)

Het zit erop!
De laatste MR vergadering voor de zomervakantie is een feit. We
sluiten dit MR seizoen af met een tevreden gevoel. Er is hard gewerkt
aan alles rondom de voorgenomen fusie en er zijn mooie resultaten
bereikt op meerdere vlakken. Kleine impressie: het school ontwikkelplan, het onderwijsinhoudelijk
jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn gereed, er is helderheid over de budgetten en de extra gelden
voor onderwijsondersteuning en de bijsturing op de financiën van de TSO heeft de gewenste uitkomst.
Verder hebben we met elkaar wat wijzigingen aangebracht in de schoolgids zodat ook die weer helemaal
aansluit bij nu - waar we voor staan en wat we doen - en is voorzien van de laatste actuele informatie.
Naast een mooi moment voor een terugblik hebben de dagen voor de schoolvakantie ook altijd van die
momenten waarin je uitkijkt naar de vakantie. Of je nu weg gaat of niet.. altijd heerlijk ... een paar weken
niets moeten... geen overblijftrommels, bekers, fruitbakjes, sport, klussen voor school en in ons geval……
even geen MR.
Hoe heerlijk ook...zo na de zomervakantie is het ook fijn dat alles weer van start gaat en er weer ritme
ontstaat. Ook wij gaan na de vakantie met plezier en frisse energie aan de slag. We zijn benieuwd wat het
nieuwe schooljaar ons gaat brengen. De agendaplanning is al rond, de onderwerpen zijn deels
ingevuld én we hebben nog ruimte en ambitie om zaken op te pakken die bijdragen aan de verdere
ontwikkeling en profilering van onze school.
DUS...Schroom niet om onderwerpen aan te dragen die je graag op de agenda van de MR zou willen zien.
Spreek ons aan of mail met: mr.jvstolberg@isobscholen.nl Ook als je ergens meer over wilt weten, we
horen het graag!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, geniet van het vrij zijn en van elkaar!

Groeten, Gerda, Susan, Maaike, Maarten, Fiona en Karin

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

Kijk voor het Zomerprogramma Sportactiviteiten van
Team Sportservice Kennemerland op de bijlage als meegestuurd.

Iedereen een hele fijne zomervakantie!

Geachte ouder/verzorger,
Dit najaar organiseren we op school opnieuw met Praktijk 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 en ondersteunend bedoeld, dit wil zeggen dat ze bedoeld zijn
voor alle jongeren 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
jongeren 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 of 10 bijeenkomsten met de 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 Praktijk 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 reden om dit
najaar 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 email te sturen naar mirelle.wendelgelst@isobscholen.nl met daarin de naam van de leerling, klas en
het gekozen programma vermeld. Aanmelden kan tot en met 15 september 2018
Voor meer informatie over Praktijk Zilveren Maan kunt u vinden op www.praktijkzilverenmaan.nl. En
meer informatie over Stichting Zilveren Maan vindt u op; www.zilverenmaan.org
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de coach van deze programma's:
Mariëlle van der Laan van Praktijk Zilveren Maan via e-mail: info@praktijkzilverenmaan.nl
of telefonisch 0652452969.

