
 

  Oktober 2018 
      Agenda 

  1 oktober  MR  aanvang 20.00 
  4 oktober  Opening Kinderboekenweek op de JvS 
    Groep 1/2 A naar Boekhandel Laan 
    Groep 7 PET Alkmaar Techniek dag 
  5 oktober  Dag van de Leraar 
  8 oktober  Buitentocht groep 5   
11 oktober  Groep 1/2 B en C naar Boekhandel Laan 
    Groep 8 PET IJmond Techniek dag 
12 oktober   Boekenmarkt - boekverkoop 11.30 - 12.30 uur   
16 oktober  Groep 7 excursie Rijksmuseum;  

Groep 5 excursie Huis van Hilde 
17 oktober   OPEN DAG JVS      
    Afscheid Juf ANNET Hoekstra i.v.m. pensioen 
18 oktober  STUDIEDAG TEAM  alle kinderen vrij 
19 oktober  OB dag groep 1 en 2 vrij  
    Groep 6 excursie Huis van Hilde 
22 t/m 26 okt.  Herfstvakantie 
29 oktober  Start KOOK school  als Naschoolse Activiteit  
   

Hallo allemaal 
De eerste maand is alweer voorbij; wat vliegt de tijd! 
In die maand hadden we twee jubilarissen: juf Susan vierde haar 40 jarig 
jubileum in het onderwijs en meester Duncan is al weer 25 jaar leerkracht van 
de JvS! Uiteraard hebben we met het team een feestje gevierd. 
Het afscheidscadeau van groep 8 is een GEEF- kast. In het kader van 
duurzaamheid kunt u met uw kind iets uitzoeken en uw kind kan dan zelf iets 
anders terugzetten. Een doorgeefkast / ruilkast dus. 
Op de ‘1 oktobertelling’ (basis voor de financiering van formatie en materieel) 
telden we 11 leerlingen meer dan vorig jaar op die datum!  
Op donderdag 4 oktober aan het einde van de ochtend openen wij de 
KINDERBOEKENWEEK. Het thema is dit jaar: VRIENDSCHAP. Het motto is: 
Kom erbij! ! De Boekenmarkt sluit die Boekenweek weer af. Alle groepen 
krijgen een nieuw voorleesboek. In die week gaan de kleutergroepen naar 
speciale voorleesmomenten bij de boekhandel. De Oudercommissie zorgt 
weer voor een heleboel nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek. Super !! 
Dank ook aan Shanta Schreuder (moeder van Mik), die die prachtige vriendjes 
op onze ramen heeft getekend!  
Alle groepen zijn inmiddels gestart met een eerste IPC-thema: de groepen 1/2 
zijn bezig geweest met  “Ik” en gaan nu verder met  “Vriendjes” ; de groepen 3 
is bezig met “ IK leef”; groep 4 met het thema “Dag en nacht”; de groepen 5 en 
6 met “Schatten”; groep 7 met “Gouden eeuw” en groep 8 met “Egypte”.  
Op 17 oktober hebben wij weer een Open Dag. Hoort zegt het voort !! 
Op diezelfde woensdag werkt onze onderwijsassistente juf Annet voor het 
allerlaatst bij ons. Zij gaat genieten van haar pensioen. U bent van harte 
uitgenodigd om haar om 12 uur even dag te komen zeggen. 
Geniet van de herfst! 
Carla 

 

                            
         Merle van Someren (1C) en Abby Bogaard (1C) komen in oktober bij 
          ons op school.  Veel plezier allebei !  



 

 

   in oktober 
Merle van Someren, Abby Bogaard, Felix Hop, Fedde van Putten, Vigo van Oort, Jules Meltzer, 
Eef van Dijkhuizen, Mees Kamhoot, Finn Lee Leseman, Sanne Hagens, Sepp Waagemans, Eline 
Hennequin, Mike Huige, Fiene Smits, Jarno Pet, Chenoa Fontijn, Puck v.d. Vliet en Owen 
Dijkstal. 
Ook juf Tanya en juf Gerda zijn in oktober jarig.  

Allemaal een hele fijne verjaardag!! 
 

Voor nieuwtjes uit de groepen: kijkt u op onze site  www.jvscas.nl 
  
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het 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.  
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.’17 t/m 4 jan.2019 
Voorjaarsvakantie  18 febr. t/m 22 febr. 2019 
Meivakantie(incl. Pasen) 23 apr. t/m 3 mei  2019 
Hemelvaart   30 en 31 mei 2019 
Pinksteren   10 juni 2019 
Zomervakantie  15 juli t/m 23 aug. 2019 

 
 

 

Kinderboeken 
Van 4 tot en met 12 oktober vindt de Kinderboekenweek op de JvS plaats. Het thema is: “Kom erbij!”  
Op school zijn er weer mooie boeken aangeschaft voor in de schoolbibliotheek. Zoek je ook een leuk, mooi 
of spannend lees- of informatief boek voor je kind. Of wil je het helpen met het zelf vinden van een boek?  
Hieronder een aantal handige sites op een rijtje gezet: 

 www.boekenzoeker.org 
Een online zoekmachine die jonge lezers persoonlijk leesadvies biedt op basis van hun eigen 
interesse, hobby of stemming. 

 www.leesfeest.nl 
Recensies, columns van schrijvers, biografieën, specials (achtergrondverhalen en interviews), 
nieuwsberichten, voorpublicaties en wedstrijden, geschreven voor kinderen. 

 www.jaapleest.nl 
De recensiesite van kinderboekenliefhebber Jaap Friso. Op deze site worden nieuwe kinder- en 
jeugdboeken besproken. Ook is hier nieuws te lezen, vooral over nominaties en prijzen. 

 www.kinderboekenpraatjes.nl 
De recensiesite van kinderboekenliefhebber en orthopedagoog Susan Venings. 

 www.leesplein.nl 
Op Leesplein staat alles wat met leesbevordering voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar, ouders 
en professionals te maken heeft. Alle informatie op deze site heeft te maken met kinder- en 
jeugdboeken en lezen. 

 www.bibliotheek.nl 
‘De Bibliotheek is er voor jou. Of je nu op zoek bent naar een lekker leesboek, informatie voor je 
spreekbeurt, of een leuke activiteit. Wij helpen je graag.’ 

http://www.jvscas.nl/
http://www.fortekinderopvang.nl/
http://www.boekenzoeker.org/
http://www.leesfeest.nl/
http://www.jaapleest.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.leesplein.nl/
http://www.bibliotheek.nl/


 

 
 

 
 
 

Beste ouders, 
 
Van de Kookschool komt op de Juliana van Stolberg als Na 
Schoolse Activiteit!  
 

Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 zal er een serie van 5 
wekelijkse kooklessen als naschoolse activiteit op school 
worden aangeboden. 
 
 

Gedurende deze kooklessen leren de kinderen wat meer over de achtergrond van wat ze eten; 
hoe en wanneer het groeit, waar komt het vandaan en wat doen het voor je lijf. 
Uiteraard gaan de kinderen ook zelf aan de slag! Ze gaan mixen, kneden, bakken, koken en 
snijden. Tot slot proeven ze samen wat ze hebben gemaakt. Is het lekker of kunnen we het nog 
lekkerder maken? En wat moet er dan anders: structuur, kleur, geur of smaak? 
Na het proeven is het rond 17 uur weer tijd om op te ruimen en naar huis te gaan. Die week er na 
staat er weer een nieuw thema centraal. 
 
Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op onze website https://vandekookschool.nl/kookles-op-school  
 
Of neem contact met ons op via  info@vandekookschool.nl  
Of bel naar 06- 420 561 71 

 
De kooklessen vinden plaats in de aula en duren 5 kwartier – van 15.45 tot 17.00 uur op: 
 
Maandag 29 oktober 
Maandag   5 november 
Maandag 12 november 
Maandag 19 november 
Maandag 26 november 
 
 
Minimaal 8 en maximaal 12 kinderen per cursusgroep. 
Kosten per 5 lessen bedragen  € 55,00 
 
Inschrijven kan https://vandekookschool.nl/inschrijven-kookles-op-school 
 
Smakelijke groet, 
 
Alexandra en Anouck 
Van de Kookschool 

https://vandekookschool.nl/kookles-op-school
mailto:info@vandekookschool.nl
https://vandekookschool.nl/inschrijven-kookles-op-school

