
      JANUARI 2018 

Agenda   
         8 januari  Weer naar school ; start Mad Science workshops 

15 - 26 jan. Toets periode  LVS    
18 januari  MR aanvang 20.00 uur 
26 januari  Maandsluiting groep 1/2 A 
   Bezoek JPT groep 8 
30 januari  Voorstellingen voor groep 4 en 5 in Nieuw Geesterhage 
   Start EHBO week in groep 8 

      
Hallo allemaal  
Het was weer volop genieten de afgelopen weken. 
De sfeer van het houtvuur, de kaarsjes in de 
boom, mooie muziek en een verhaal als een fijne 
start van de dag. 
Wij kijken terug op een sfeervol optreden van het 
Kerstkoor – met een bekertje glühwein in de hand - 
en een plezierig verlopen kerstdiner in iedere klas. 
De kerstmusical voor ouders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes was echt een hoogtepunt voor 
groep 7. Leuk om ook weer een aantal oud-
leerlingen terug te zien! Na het kerstdiner zongen 
we met z’n allen kerstliedjes in de aula – begeleid door kerstkoor en het Heilooër 
Kamer Orkest – dit alles onder leiding van dirigent Cas Himmelreich. Cas 
bedankt!  
Waarna iedereen met een goed gevoel huiswaarts trok. 
  
In de periode van 15 - 26 januari vindt de halfjaarlijkse LVS toetsing plaats.  
Wilt u in die week geen afspraken maken bij tandarts, orthodontist of dokter?!! 
 

Alle ouders die Sinterklaas en Kerst ook dit jaar weer tot zo’n groot succes 
hebben gemaakt: HARTELIJK DANK !!  

Namens het team: iedereen de allerbeste wensen voor 2018 ! 
Carla 
       

 
Emran Sulaimankhil (2A), Mozamel Sulaimankhil (4), Khatera Sulaimankhil  
(6), Pleun Morsch (1A), Daantje Sikkens (1B), Ollie van Mechelen (1B) 
We wensen jullie ook heel veel plezier op de JvS ! 

 

in januari 
Pleun Morsch, Daantje Sikkens, Ollie van Mechelen, Bram Kamhoot, Julia 
Vermeulen, Fien Glorie, Merel Feller. Willem van der Schaaf, Mia Heimens, 
Nouna v.d. Voort, Kris van Aalzum, Finn Vermeulen, Ninthe van Oort, Justus 
Jongsma, Dinand van Sprang, Mackenzy Roberts, Iris Vos, Ties de Winter, Dinant 
Grent, Dali Hofma en Zoë Wit. 
Ook juf Mirelle is in januari jarig!   

Allemaal een hele fijne verjaardag ! 



Nieuwe collega’s  
We zagen al een tijdje, dat we goed groeien in de onderbouw. 
En… dat we sinds 1 oktober zelfs de grootste school van de ISOB zijn! 
Daarom zijn we naarstig op zoek gegaan naar collega’s, die de onderbouw kunnen gaan 
versterken. Dat bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn… 
Maar het is ons toch gelukt! 
Na de kerstvakantie starten Andrea Bakker en Mieke van Steenis bij ons op school.  
Andrea is er op maandag en dinsdag. Mieke op woensdag, donderdag en vrijdagochtend. 
Zij lopen in de eerste periode mee in beide kleutergroepen om daar de ‘kunst af te kijken’ en 
te werken met kleine groepjes. Na de voorjaarsvakantie gaan zij aan het werk met grotere 
groepen kleuters uit beide groepen in het onderbouwlokaal.  
Hoe dit precies vorm en inhoud gaat krijgen gaan we in de komende periode met elkaar 
onderzoeken. De ouders van de beide kleutergroepen worden hierover geïnformeerd. 
 
Nieuws uit de OC 

     
Lieve ouders! 
 
De drukke decembermaand zit er weer bijna op. Wat is het bezoek van Sint aan school een groot feest geworden! 
Mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele hulpouders!  
 

  
 

  
 
 

Bij deze dan ook een GROOT woord van dank voor jullie hulp bij het versieren van de school in Sint sferen, 

de organisatie rondom het bezoek van Sint aan het school, de kerstversiering aanbrengen en dit alles ook weer 
opruimen. Super! 
 
We gaan tijdens de kerstvakantie genieten van een welverdiende rust om het nieuwe jaar met frisse moed te 
starten. Vanuit de OC wensen we het hele JvS team en de ouders en de kinderen een fantastisch nieuw jaar vol 
gezondheid, veel ouderhulp, leerzame momenten en heel veel gezelligheid! 
 
 

     
 



 
Inschrijving nieuwe leerlingen 
Heeft u uw jongste kind nog niet ingeschreven?  
Loop dan binnenkort even langs om een inschrijfformulier op te halen.  

 
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 mail naar : info@fortekinderopvang.nl 

 

Vakantie rooster Castricum   2017-2018 
Kerstvakantie   22 dec. 2017  t/m 6 jan. 2018 
Studiedag JvS            23 febr. 2018  
Voorjaarsvakantie  26 febr. t/m 2 mrt. 2018 
Pasen    30 mrt. t/m 2 apr.2018 
Studiemiddag   26 apr. 2018 
Meivakantie   27 apr. t/m 11 mei 2018 
Pinksteren   21 mei 2018 
Studiedag JvS  26 juni 2018    
 Zomervakantie   23 juli t/m 2 sept. 2018 

 
 
Voor groepsnieuws kijk op www.jvscas.nl 
 

 

  

www.jvscas.nl


 

MAD SCIENCE op de JvS 
De cursus W&T is op maandagmiddag om 15:45 uur in de periode 8 jan. t/m 12 febr. 2018. 
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en 
techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper!  
Elk schooljaar is er een nieuwe show en zijn er nieuwe naschoolse lessen.  

 

Sportnieuws van Sportservice Kennemerland  

Geef je op voor te gekke sporten  
via de JeugdSportPas (JSP)!  
Alle basisschoolkinderen uit Castricum, Akersloot, Limmen en Heemskerk kunnen zich weer 
inschrijven voor het tweede blok van de JeugdSportPas (JSP). De lessen starten eind januari. Met de 
JSP kunnen kinderen kennis maken met een sport, zonder verdere verplichtingen. Voor € 5,- kunnen 
vier lessen worden gevolgd bij één van de deelnemende verenigingen of sportorganisaties. Ga naar 
de vernieuwde website www.teamsportservice.nl/kennemerland en klik op de JSP button voor alle 
sporten en meer informatie. Inschrijven voor dit blok kan van 16 dec. t/m 10 jan., uitsluitend via de 
website. 

 
VolwassenenSportpas (VSP)  

Ouders opgelet! Ook jullie kunnen voor slechts € 5,- kennis maken met een sport naar keuze zonder 
verdere verplichtingen.  Ga naar www.teamsportservice.nl/kennemerland en klik op de JSP button 
voor alle sporten en meer informatie. 

 
Gratis sporten in de kerstvakantie! 

Kom je ook gratis sporten in de kerstvakantie met Team Sportservice Kennemerland?  Als je in de 
gemeente Castricum of Heemskerk woont of naar school gaat, dan kan je meedoen! Inschrijven kan 
vanaf 15 december op www.teamsportservice.nl/kennemerland. Op de website kun je lezen hoe 
laat de activiteiten beginnen. Wees er snel bij want vol = vol. 

 Mega sportinstuif: Twee uur lang lekker sporten en spelen. Er zijn o.a. verschillende 
klim- en zwaaionderdelen, er is een voetbalveld, een korfbalclinic en een mega lange 
stormbaan!  
Dinsdag 2 januari, de Waterakkers in Heemskerk, groep 3 t/m 8.  

 Kleuterinstuif: Springen, schommelen, zwaaien, rennen, klimmen en spelen o.l.v. de 
vakleerkrachten van Team Sportservice Kennemerland.  
Dinsdag 2 januari, de Waterakkers in Heemskerk, groep 1 en 2.  
Donderdag 4 januari, gymzaal de Hogeweg in Limmen, groep 1 en 2. 

http://www.teamsportservice.nl/kennemerland
http://www.teamsportservice.nl/kennemerland
www.teamsportservice.nl/kennemerland


 Smashbal en sportinstuif: Volleyballen met VV Croonenburg en daarnaast wordt er 
lekker gesport en gespeeld tijdens de instuif in de gymzaal. 
Woensdag 3 januari, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, groep 3 t/m 8.  

 Funvolley: Kennis maken met volleybal op een speelse manier: met ballen spelen, 
rennen, koprollen en heel veel meer leuke spelletjes. Verzorgd door VV 
Croonenburg. 
Woensdag 3 januari, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, groep 1 en 2 

 Apenkooi 2.0: 1 uur lang het tikspel spelen waarbij je aan touwen kunt zwaaien en 
van toestel naar toestel moet springen om niet getikt te worden.  
Woensdag 3 januari, gymzaal aan de Stijkelstraat in Heemskerk, groep 3 t/m 8. 

 Freerunnen: Bij deze freerunles gaat het erom dat je zo leuk, mooi of stoer mogelijk 

over de obstakels in de gymzaal springt. Houd je van uitdaging? Doe dan mee! 

Donderdag 4 januari, gymzaal Stijkelstraat Heemskerk, groep 3 t/m 8 

Fijne kerstvakantie en gezellige feestdagen! 

Team Sportservice Kennemerland 
 

 

 

 

 

 

 

 

Help mijn kind wil knallen! 
Als uw kind begint met het afsteken van vuurwerk kan het voor u als ouder lastig zijn om zicht te blijven 
houden; de invloed van vrienden wordt groter. Het kan voor uw kind moeilijk zijn om te besluiten niet met de 
rest van de groep mee te doen. Hoe steunt u, als ouder, uw kind hierbij en er samen voor zorgen dat het 
afsteken van vuurwerk voor iedereen een feest blijft? 
 
1. Wees betrokken  
Het is belangrijk om op een positieve manier toezicht te blijven houden op uw kind. Wees op de hoogte waar 
uw kind mee bezig is. Juich het toe als uw kind vrienden mee naar huis neemt. Praat zelf ook met die vrienden 
en hun ouders. Wees betrokken en schep vooral een plezierig klimaat door positief gedrag te bekrachtigen in 
plaats van negatief gedrag af te straffen. Zeg bijvoorbeeld niet: 'Die vrienden van jou lopen al vuurwerk af te 
steken, maar hou jij je in tot 31 december!!' maar: 'Goed dat je je vorig jaar zo goed aan de regels hebt 
gehouden! Het zou fijn zijn als je dat dit jaar weer doet!'.  
 
2. Maak duidelijke afspraken  
Het is belangrijk om duidelijke afspraken met uw kind te maken over het gebruik van vuurwerk. Kinderen en 
jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid.  
 
Jongeren onder de 16 jaar mogen niet zelf vuurwerk kopen. Er moet een volwassene mee. U kunt samen 
afspraken maken over: 

 wie en wanneer het vuurwerk gaat kopen (vul bijvoorbeeld samen de bestellijst in)  

 het budget en over wat uw kind zelf gaat (mee)betalen aan het vuurwerk. En geef vooral zelf het 
goede voorbeeld: koop legaal vuurwerk in een erkende vuurwerkwinkel  

 het bewaren van het gekochte vuurwerk  

 wanneer en met wie uw kind het vuurwerk mag afsteken. 

Maak ook van tevoren duidelijk wat de consequenties zijn als hij zich niet aan deze afspraken houdt.  
 
3. Treedt op als de afspraken niet worden nageleefd  
Verder is het belangrijk dat u optreedt wanneer er iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Dus niet grinnikend 



terugdenken aan die ‘fijne’ jeugdherinnering over illegaal vuurwerk in brievenbussen en dan concluderen: ach, 
het hoort er nu eenmaal bij, we zijn toch allemaal jong geweest.  
Dan is de kans groot dat uw kind zijn grenzen verlegt en de volgende keer net een stapje verder gaat. 
Ogenschijnlijk kattenkwaad kan dan overgaan in vandalisme of ander ontoelaatbaar gedrag.  
Als uw kind zich niet houdt aan de afspraken, keur dit dan af. Kinderen en pubers hebben behoefte aan 
duidelijkheid. 
  
4. Wijs uw kind op eigen verantwoordelijkheid 
Het is lastig voor een puber om niet mee te doen met een groepje jongeren dat gedrag vertoont dat niet door 
de beugel kan. Als uw kind toch meedoet, praat dit gedrag dan niet goed. Ouders leggen wel eens de 
verantwoordelijkheid voor het kwalijke gedrag van hun kinderen bij een ander. Wijs uw kind op zijn eigen 
verantwoordelijkheid: hij heeft de keuze om wel of niet met het overlastgevende gedrag van zijn vrienden mee 
te doen. U kunt uw kind leren hoe hij zich de volgende keer kan opstellen. 

 Leer uw kind dat hij kan voorstellen iets anders te gaan doen.  

 Leer uw kind dat het ook erg stoer is om heel duidelijk te zeggen: ‘Nee, ik doe echt niet mee!’   

 Vindt uw kind het moeilijk om zo voor zichzelf op te komen, dan kan hij ook nog een smoes bedenken: 
‘Ik ga weg, ik heb thuis een nieuw computerspel.’ 

5. Wees consequent 
Zorg dat u consequent bent. Dus niet de ene keer wel en de volgende keer niet straffen. Of erger: de ene keer 
erom lachen en de volgende keer boos worden.  
Zorg dat de straf, als het kan, verband houdt met de daad. Dus: excuus aanbieden aan iemand die meerdere 
keren is lastiggevallen en het opruimen van vuurwerkresten. 

 Leg uw kind duidelijk uit waarom het straf krijgt.  

 Veroordeel niet het kind zelf, maar alleen zijn daden.  

 Werk ook aan een oplossing.  

 Zorg dat de straf uitvoerbaar en redelijk is. Dus niet én een maand geen tv/internet én al je zakgeld 
inleveren. Liever: een week niet internetten. 

Mocht u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw zoon of dochter 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.positiefopvoeden.nl/

