
                Juli 2019  
Agenda  

  1 juli   Oudergesprekkenweek: op uitnodiging 
  2 juli   Korren groep 4; Doorschuifmiddag 
  3 juli   MR: aanvang 19.30 uur 
  5 juli   Rapport 2 mee     
  8 juli   Juffendag groep 4 
  9 juli   Groep 7 excursie naar het Archeon 
10 juli   Juffendag groep 5      

Eindmusical voor ouders groep 8: 19 uur 
   Afscheidsfeest groep 8: 20-22 uur 
11 juli   Eindfeestje groep 6; Opruim dag; Afzwemmen  
12 juli   OB vrije dag groep 1 en 2  

Zomervakantie om 12 uur !! 
Hallo allemaal 
In deze Juliaandacht nemen we traditiegetrouw afscheid van groep 8. 
Verderop in deze Juliaandacht vindt u een overzicht van de VO scholen  
waar onze kanjers na de zomervakantie verder zullen gaan leren. 
Let op: 
Op de Jaarplanner staat een ‘margedag’ voor de 12e juli met ??? 
Door de stakingsdag op 15 maart wordt dit geen vrije dag.  
De laatste schooldag voor groep 3 t/m 8 is vrijdag 12 juli. 
Om 12 uur begint dan traditiegetrouw de zomervakantie.  
De laatste Juliaandacht dit schooljaar verschijnt op 11 juli. 
Nog even ‘buffelen’ en dan…zomervakantie !! 

Carla 
 
   
  
   

 in juli 
Cato van Amstel, Sjors van der Schaaf, Jonah Huybregts, Maz van Diepen, 
Valentina Rouweler, Elise Dekker, Stef Schoen, Tomme Rijkers, Lucas Jongsma, 
Isabel Sluis, Quirijn Grent, Roxy Uhl, Fenne Schipper, Rijk Huisman, Milou van 
Til, Loïs Veenboer en Stef Glandorf 
Ook meester Stefan en juf Lianne zijn in juli jarig. 

Allemaal alvast een hele fijne verjaardag!     
 

          CITO toetsen en de Avondvierdaagse                  door IBer Mirelle 
Elk jaar wordt de vraag gesteld  waarom de Citotoetsen worden afgenomen 
tijdens de A4D. Hieronder geven we jullie hier meer duidelijkheid over: 
 
De Citotoetsen worden afgenomen begin juni. Kinderen hebben hierdoor zoveel 
mogelijk leertijd om de stof eigen te maken. Dit is ook wettelijk bepaald. Het team 
heeft dan tot aan het eind van het schooljaar de tijd, om deze toetsgegevens te 
analyseren, rapporten in vullen, groepsbesprekingen hierover te houden en ik – 
als Intern Begeleider - maak dan een trendanalyse. 
 
De Jaarplanning wordt dikwijls gemaakt terwijl de data voor de A4D van het 
volgende schooljaar nog niet bekend is. Toch houden wij hier wel degelijk 
rekening mee. In de week van de A4D worden de toetsen Spelling en Technisch 
lezen afgenomen. Begrijpend lezen en Rekenen in de daarop volgende week. 

 
Volgend jaar wordt hier ook - en zelfs nog meer - rekening mee gehouden. 
De toetsweken gaan van een periode van 2 naar 3 weken.  
Zo weet u dat uw kind ‘fris en fruitig’ de toetsen kan maken. 

 

 



Waar gaan de groep 8 leerlingen naar toe? 

Clusius College in Castricum 
Luna Blanckenburg en Shayenne van Pel,  
 
Jac. P. Thijsse College in Castricum 
Wisse Beijering, Gaia v.d. Brand, Isabella v. Breukelen, Owen Dijkstal, Chenoa Fontijn, Stef 
Glandorf, Lot de Haas, Sarah Haringman, Floris v. Harten, Julia Heres,  Marilou v. Kan, 
Nienke Kemperink, Lou Leseman, Sky MacMootry, Bas Neelen, Jarno Pet, Kiki Sneekes, 
Puck v.d. Vliet, Iris Vos en Tristan Way 
 
Bonhoeffer College in Castricum 
Lucas van Mens, Teun Slokker en Ties de Winter 
 
OSG Willem Blaeu in Alkmaar  
Mackenzy Roberts 
 

Vakantierooster Castricum   2019- 2020 
Herfstvakantie   21 t/m 25 okt. 2019 
Kerstvakantie   23 dec. 2019  t/m 3 jan. 2020 
Voorjaarsvakantie   18 t/m 22 febr. 2020 
Pasen   13 april 2020 
Meivakantie   27 apr. t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart   21 en 22 mei 2020 
Pinksteren     1 juni 2020 
Zomervakantie     6 juli t/m 14 aug. 2020 
 
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 mailen naar: info@fortekinderopvang.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De BOSdag was weer zeer geslaagd dit jaar!  
Groep 8 had leuke spelletjes verzonnen en waren allemaal verkleed.  
De kleuters hebben genoten!
Alle ouders heel hartelijk bedankt voor het begeleiden van de groepjes.  

Slagerij Borre heel erg bedankt voor de heerlijke broodjes met worst na afloop!    
NB. De foto’s zijn te bewonderen in twee mapjes op de site.     
 
 

 
 
Waterpret tijdens de laatste zwemles dit schooljaar voor groep 5 ! 

 
 
 

Nieuws uit de groepen: kijk op www.jvscas.nl 

http://www.jvscas.nl/


 
Beste ouders, 
 

Van De Kookschool komt opnieuw met 5 gloednieuwe lessen naar de 

Juliana van Stolbergschool als naschoolse activiteit!  

Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zal er wederom een serie van 

5 (wekelijkse) kooklessen als naschoolse activiteit op school 

worden geboden. Gedurende deze kooklessen leren de kinderen wat 

meer over de achtergrond van wat ze eten; hoe en wanneer groeit 

het, waar komt het vandaan en wat doet het voor je lijf? Uiteraard gaan de kinderen 

ook zelf aan de slag en gaan ze mixen, kneden, bakken, koken en snijden. Tot 

besluit 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 alweer tijd om naar huis te gaan en zien we elkaar de volgende keer 

weer; er staat dan ook weer een nieuw thema centraal. Wilt u meer informatie? Kijkt 

u dan alstublieft op onze website www.vandekookschool.nl of neem contact met ons op 

via info@vandekookschool.nl of 0642056171.  

 

De kooklessen vinden plaats op de volgende dagen en duren 5 kwartier, van 15.30 tot 

16.45 uur:  Maandag  2 september 

    Maandag  9 september 

    Maandag 16 september 

    Maandag 23 september 

    Maandag 30 september 

Inschrijven kan t/m 12 juli via  https://www.vandekookschool.nl/online-boeken 

Kosten per 5 lessen bedragen € 59,00. 

 

Warme groet, Anouck Van de Kookschool 

 

Hoofdluis      

Hoe ook al weer te handelen bij constatering van hoofdluis  
 
De hoofdluis was eeuwen geleden een normaal verschijnsel onder de 
gewone bevolking.  
In onze Westerse maatschappij komt het relatief weinig voor.  
Toch zijn er perioden waarin  
het aantal besmettingen met hoofdluis lijkt toe te nemen.  
 
Een hoofdluis heeft 7-10 dagen nodig om van neet (eitje) volwassen te worden.  
Als de luis volwassen is legt zij 7-10 eitjes per dag. Als zij niet bestreden wordt kan  
zij ongeveer één maand leven. De luis leeft van mensenbloed. De eerste verschijnselen van luizen op de 
hoofdhuis is vaak jeuk. Jeuk op de warme plekken op de hoofdhuid (achter de oren, onder in de nek, onder de 
pony). 
 

 
 
Luizen lopen over van de ene haar op de andere haar. Dat is ook de reden dat meisje vaker last van hoofdluis 
hebben. Zij zitten lange tijd met lang (los) haar, naast elkaar 
in de klas.  
De luis krijgt zo de kans om over te lopen. Springen doen zij niet. 

De meeste scholen hebben een luizenprotocol (waaronder ook de Juliana van Stolberg).  

Hierin staat beschreven hoe scholen de uitbreiding van luizen bestrijden alsook de taak van de 

luizenmoeders en de rol van de GGD hierin. 

 

https://vandekookschool.nl/kookles-op-school/
mailto:info@vandekookschool.nl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Headlice.jpg


Wat kunt u zelf doen?? 

1. Controleer regelmatig het haar van uw kind. 
2. Mocht er een melding komen vanuit school dat er in de klas van uw kind hoofdluis is geconstateerd 

controleer dan extra. 
3. Mocht uw kind luis hebben. Kam dan dagelijks met een metalen luizenkam. Doe dit minimaal 2 weken 

lang. (kijk voor extra kaminstructies op de volgende website: http://www.hoofdluizen.nl/kaminstructies-
netenkam 

4. Luizen worden niet overgebracht door middel van beddengoed, knuffels en kleding  
(dit werd lange tijd wel gedacht). 

5. Het beste middel om te gebruiken is XT-luis. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek.  
6. Dit middel doodt luizen en neten. In tegenstelling tot vele andere middelen. 
7. Het is belangrijk dat bij een melding vanuit school de kinderen met luis direct  

behandeld worden!!!  
Dit om voorkomen dat kinderen die wel direct behandeld zijn de volgende dag   
opnieuw besmet kunnen raken. 

 
 
 

Activiteiten Team Sportservice Kennemerland  
 

Gratis sporten in de zomervakantie! 

Zin om in de zomervakantie met Team Sportservice Kennemerland te sporten? In de eerste week van 
de vakantie organiseren we verschillende activiteiten, zowel binnen als buiten. Iedereen die in de 
gemeenten Castricum of Heemskerk  
woont of naar de basisschool gaat kan gratis meedoen! Inschrijven kan op de website 
www.teamsportservice.nl/kennemerland. Hier zijn ook alle tijden te vinden.  
Alle activiteiten staan o.l.v. de vakleerkrachten van Team Sportservice Kennemerland.  
 
Sportinstuif de Velst: Anderhalf uur lang lekker sporten en spelen! Je kunt er touwzwaaien, 
schommelen, trampolinespringen, in de saltostoel, voetballen en nog veel meer.  
Maandag 15 juli, de Velst in Heemskerk, groep 5 t/m 8 (ochtend) en groep 1 t/m 4 (middag).   

Sportinstuif de Bloemen: Een uur vrijspelen in de sporthal met veel verschillende activiteiten zoals 
schommelen, touwzwaaien, trampolinespringen, voetballen, hockey en heel veel meer!   
Dinsdag 16 juli, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, apart uur voor groep 1/2 en 3 t/m 8. 
 
Apenkooi: Een superleuk en intensief tikspel met veel toestellen, waarbij je uit handen moet blijven 
van de gorilla’s. Woensdag 17 juli, de Velst in Heemskerk, groep 3 t/m 8 

Bootcamp the water edition: Houd je van een uitdaging, buiten sporten en ben je niet bang om nat 
te worden? Doe dan mee! Het is niet alleen heel leuk, maar ook goed voor je conditie.  
Woensdag 17 juli, speelveld Johannes Poststraat in Heemskerk, groep 3 t/m 8. 

 
 
 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 
Ook komend schooljaar organiseert Team Sportservice Kennemerland weer gratis sportieve 
activiteiten in alle schoolvakanties. Daarnaast is het natuurlijk ook weer mogelijk om kennis te maken 
met een sport naar keuze via de Jeugdsportpas (JSP) en Volwassenensportpas (VSP). Voor € 5,- 
kunnen vier lessen worden gevolgd bij één van de deelnemende verenigingen of sportorganisaties. 
Ga naar onze website www.teamsportservice.nl/kennemerland om meer te lezen over onze 
activiteiten of volg ons op Facebook. 

Sportieve groet, medewerkers Team Sportservice Kennemerland 
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