
 

 

September 2018 
Agenda 
10 september   Poetsbus controle dag 
11 september   Informatie avond groep 8             19.30 u  
13 september   Informatie avond groep 6                19.30 u 
18 september   Informatie avond groep 1/2 A B C  19.30 u 
     Informatie avond groep 7  19.30 u 
19 september   Informatie avond groep 4 en 5 19.30 u

        20 september    Informatie avond groep 3                  19.00 u
        21 september   OB dag 1 groep 1 en 2 zijn vrij 

25 september   Voorstelling groep 1/2 ABC  “Buiten de lijntjes”
      Auticafé 

Hallo allemaal 
We zijn weer fris en fruitig gestart deze week! Heerlijk  om iedereen weer te 
zien en wat kunnen we nagenieten van een prachtige zomer! 
Inmiddels zou je die zomer bijna vergeten met alle regenbuien van gisteren en 
vandaag… 
De eerste  jarige joppen hebben we al weer gefeliciteerd.  
Ook hebben wij maar liefst 16 (!) nieuwe kinderen en 2 leerkrachten en 1 
onderwijsassistente begroet op de eerste schooldag. De feestelijk opening  
op het schoolplein was een prima aanzet voor kennismaking en velen bleven 
even bijpraten in de aula - onder het genot van een kop koffie of thee.  
Dit houden we erin! 
Om alles te weten te komen over onze visie en de bijbehorende werkvormen 
en methodes bent u allen van harte uitgenodigd voor de informatie avonden.  
Let op: alleen groep 3 start op 20 september om 19 uur - dit i.v.m. de uitleg 
over de Rots en Water training. 
Als het goed is heeft u van uw oudste kind een groene Jaarplanner 
ontvangen. Hierin staan alle Onderbouw vrije dagen voor de kleuters en de 
studiedagen vermeld. Ook alle excursies en voorstellingen die wij nu al weten 
staan er in. Alle activiteiten en bijzonderheden staan maandelijks vermeld in 
bovenstaande AGENDA – aangevuld met actuele informatie. 
NB. Op 11 en 12 juli staan twee vraagtekens : het is mogelijk dat we in juni 
kunnen besluiten die margedag voor calamiteiten niet nodig te hebben gehad 
– dan gaan we een dag eerder op zomervakantie.  
Onze aula zal gedurende de laatste maanden van het jaar twee tot drie keer  
per maand gehuurd worden door Vocaal Kabaal op donderdagavond.  
De ouders van groep 6 krijgen daarom een speciale looproute voor hun 
informatie avond op 13 september. Ook verhuren wij vier keer per jaar onze 
aula aan het Auticafé. 
Alle vragen over uw kind kunt u in eerste instantie uiteraard stellen aan de 
groepsleerkracht. Zij zijn uw eerste aanspreekpersoon. Vragen die de 
schoolorganisatie aangaan kunt u – liefst via de mail – stellen aan mij. 
We gaan er weer een mooi jaar van maken! 
Carla 
 

   in september 
Bink Kloes, Julia van de Lockant, Lola Wijker, Jim Zoontjes, Ramon Walia, 
Tatum Oud, Jillian Zijlstra, Olivier van Dijk, Midas Hop, Chiel Huisman, Moos 
v.d. Brand, Siebe Slokker, Oliver Rymer, Jill Nieuwenhuizen, Storm de Pauw 
Gerlings, Mette Steenbergen, Lotte van Dijk, Hugo Broos, Timo Kranenburg, 
Salem Ramadan, Matthijs Rikken, Sam Andreas, Vlin Hoving, Fay Bakker, 
Jonas Voebel, Aniya Arzaghi, Kiki Sneekes en Sarah Haringman 

          Allemaal een hele fijne verjaardag! 



 

 

 
Pien de Vries (1A), Roosmarijn v.d. Flier (1B), Cato van Amstel (1C), 
Bink Kloes (1B), Julia van de Lockant (1C), Sjors v.d Schaaf (1C), Hilde Slofstra (1C), 
Lente Veldt (1C), Joep Zoontjes (1C), Lola Wijker (1A), Jim Zoontjes (C), Bram 
Kranenburg (3), Spencer Leijting (3), Max leijting (4), Finn Lee Leseman (5), Timo 
Kranenburg (6), Milco Baltus (7) en Lou Leseman (8). 
 
En de leerkrachten Inge Sta (1/2 C), Lianne Koopman (7) en Onderwijsassistente  
Amanda Vessies heten we uiteraard ook van harte welkom op de JvS! 

Veel plezier allemaal ! 
   

Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het tijdig inschrijven van uw jongere/ jongste kind?!!] 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Carla. 
 
Voor nieuwtjes uit de groepen: kijkt u op onze site    www.jvscas.nl 
 
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 

 

Vakantierooster  2018-2019 
Herfstvakantie   22 okt. t/m 26 okt. 2018  
Kerstvakantie   24 dec.’18  t/m 4 jan. ‘19 
Voorjaarsvakantie  18 febr. t/m 22 febr. ‘19 
Pasen    22 april 2019 
Meivakantie   23 apr. t/m 3 mei ‘19 
Hemelvaart   30 en 31 mei ‘19 
Pinksteren   10 juni ‘17 
Zomervakantie  15 juli t/m 23 aug. ‘19  

NB.  
In de Schoolgids staat de meivakantie vermeld van 23 april t/m 3 mei 2019. 
Tweede Paasdag op 22 april is een officiële vrije dag – vandaar. 
 

    Maandag 3 september 2018  

http://www.jvscas.nl/
http://www.fortekinderopvang.nl/

