
      JANUARI 2019 

Agenda   
          7 januari  Weer naar school  

  8 januari  start Mad Science workshops op zolder en in de aula 
14 januari  start Schooljudo voor groep 3 t/m 8 
14 - 25 jan. Toets periode  LVS (geen afspraken ’s ochtends aub)   
15 januari  Voorstelling groep 7+8 in Geesterhage: “Dansen op de brug” 
16 januari  Schoonmaakavond onderbouw groep 1/2 ABC 
17 januari  Excursie Groep 8 naar Espeq PCC Heiloo 
24 januari  Technobiel bezoek Brink groep 6-7-8 
28 januari  STUDIEDAG TEAM – alle kinderen vrij   
    

        Hallo allemaal  
Het was weer volop genieten de afgelopen weken. 
De sfeer van houtvuur, kaarsjes in de boom, mooie 
muziek en een verhaal als een 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 op woensdagavond voor ouders, 
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes was echt een 
hoogtepunt voor groep 7. Het ging supergoed! 
Na het kerstdiner zingen 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!  
Vrijdagochtend nog alles opruimen en dan… kerstvakantie! 
 
Direct na de vakantie start Mad Science met technieklessen op dinsdagmiddag. 
In de periode van 14 - 25 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 2019 ! 
Carla 
       

 
Veerle Verzijlbergen (2C) komt na de vakantie bij ons op school. 
We wensen je 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 en Ties de Winter. 
 
Ook juf Mirelle is in januari jarig!   

Allemaal een hele fijne verjaardag ! 



         

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   2018-2019 

Kerstvakantie   24 dec. 2018  t/m 4 jan. 2019 
Studiedag JvS            28 januari 2019 
Studiedag             15 febr. 2019 
Voorjaarsvakantie            18 t/m 22 febr. 2019 
Studiedag   10 april 2019 
Meivakantie (incl. Pasen) 23 apr. t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart   30 en 31 mei 2019 
Pinksteren   10 juni 2019 
 Studiedag JvS  11 juni 2019    
 Zomervakantie  15 juli t/m 23 aug. 2019 

 
     

Groep 6 heeft in zwembad De Witte brug  de schoolzwemwedstijd 2018 gewonnen! TOP! 
Voor groepsnieuws kijk op www.jvscas.nl 

 

         
 

  

https://isobscholen-my.sharepoint.com/personal/carla_riethorst_isobscholen_nl/Documents/JULIAANDACHT/www.jvscas.nl


 
MAD SCIENCE op de JvS 
De cursus W&T is op dinsdagmiddag om 15:45 uur in de periode 8 jan. t/m  5 febr. 2019. 
De kinderen worden vijf 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 ze zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
Elk schooljaar zijn er nieuwe naschoolse lessen.  

 
Van de Kookschool 

De kooklessen vinden plaats op de volgende maandagen en duren 5 kwartier, van 15.45 tot 17.00 uur:  

25 februari – 4 maart- 11 maart - 18 maart - 25 maart  

Inschrijven kan t/m 11 januari via https://vandekookschool.nl/inschrijven-koken-op-school/   

Kosten per 5 lessen bedragen € 57,00.  

Smakelijke groet, Anouck  

Van De Kookschool  

 

 

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 uw kind hierbij opdat 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: “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 
hebben behoefte aan duidelijkheid. NB. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet zelf vuurwerk kopen.  
 
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. Bij wegkijken of 
vergoelijken 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 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 overlast gevende gedrag van zijn vrienden mee 
te doen.  Leer uw kind dat het ook erg stoer is om heel duidelijk te zeggen: ‘Nee, ik doe echt niet mee!’   
 
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.  Kijk ook op: www.positiefopvoeden.nl.   

http://www.positiefopvoeden.nl/


 

Altijd iets te doen! 
 

 

Zin om te sporten in de kerstvakantie met Team Sportservice Kennemerland? Of wil 
je graag via de Jeugdsportpas (JSP) een (nieuwe) sport uitproberen? Als je in de 
gemeente Castricum of Heemskerk woont of naar school gaat, dan kun je meedoen! 
Ouders opgelet, jullie kunnen ook een sport uitproberen, dit kan via de 
Volwassenensportpas (VSP). Ga naar onze website en druk op de groene de JSP/VSP 
knop of bekijk eerst onze digitale flyer. De gratis kerstvakantieactiviteiten staan 
hieronder. Inschrijven kan via www.teamsportservice.nl/kennemerland. 
 

Funvolley: Een vrolijke les waar op een speelse manier kennis wordt 
gemaakt met volleybal: rennen, rollen, gooien, vangen, springen en 
veel meer. Deze gratis activiteit wordt gegeven door V.V. 
Croonenburg. Ouders mogen blijven kijken. Woensdag 2 januari*, 

De Bloemen in Castricum, 2,5 tot 6 jaar. Graag vooraf 
inschrijven. 
Sportinstuif/Smashbal: Een combinatie van een te gekke 
volleybalclinic waar je vooral hard leert smashen en leuke 

volleybalspelletjes gaat doen én een uur vrijspelen in de gymzaal. Deze gratis activiteit wordt 
aangeboden door V.V. Croonenburg en Team Sportservice Kennemerland.  
Woensdag 2 januari*, De Bloemen in Castricum, groep 3 t/m 8. Vooraf inschrijven is 
verplicht! 
 
Mega sportinstuiven: Twee uur lang lekker sporten en spelen 
onder leiding van de gymleerkrachten van Team Sportservice 
Kennemerland. Je kunt er touwzwaaien, schommelen, 
trampolinespringen, in de saltostoel, voetballen en er staat een 
supergave stormbaan! Donderdag 3 januari*, de Waterakkers 
in Heemskerk, groep 3 t/m 8 (ochtend) en groep 1 en 2 
(middag). Vooraf inschrijven is verplicht! 
 
Breakdance en slacklinen: Zin in iets nieuws, uitdagends en stoers? Kom dan 

breakdancen en slacklinen met breakdanceleraar Falko en 
slacklinespecialist Jonas! Vrijdag 4 januari*, sportzaal de Velst in 
Heemskerk, groep 3 t/m 8.  
Vooraf inschrijven is verplicht! 
 

*Aanvangstijden: zie website 
 
 
 

 
 
 

 

www.teamsportservice.nl/kennemerland 

 

Vind je droomsport met de JSP en VSP 
Een geweldige kans om 4 keer te sporten voor 5 

euro bij een vereniging, zonder verdere 
verplichtingen! 

Inschrijven voor blok 2 van de JSP en VSP kan van                    
7 december t/m 9 januari via onze website! 

 

https://indd.adobe.com/view/046a1254-08ac-4dd5-b4d6-9682a96ee318
http://www.teamsportservice.nl/kennemerland
http://www.teamsportservice.nl/kennemerland
https://kennemerland.inschrijventeamsportservice.nl/

