
      FEBRUARI 2019 

Agenda   
           1 februari  Maandopening groep 1/2 B 
           5 februari  Slot Mad Science    
           7 februari  Excursie groep 8 naar Space Expo Noordwijk 
                                8 februari  Voorstelling “Wagners Ring” voor groep 5 en 6 

11 t/m 14 febr.  Gevonden voorwerpen: in hal bij de kleuters en op podium 
12 februari  Auticafé aanvang 20.00 uur 
14 februari  VERKLEEDFEEST 
15 februari  Studiedag team: alle kinderen zijn vrij ! 
18 t/m 22 febr.  Voorjaarsvakantie 
25 febr. t/m 28 febr. Adviesgesprekkenweek VO groep 8 
25 febr.t/m 14 mrt. Oudergesprekkenweken voor groep 3 t/m 7 
26 februari  Start Dompvloet type cursus in de aula  groep 6-7-8 
   

Hallo allemaal  
Hartelijk dank aan alle ouders die het formulier van onze Ouder Tevredenheid Peiling 
hebben ingeleverd. Die formulieren zijn inmiddels opgestuurd en we zijn heel benieuwd 
naar de uitslag. Zodra we die met elkaar en met de MR hebben besproken zullen we de 
Uitslag en de actiepunten in de Juliaandacht vermelden.  
In de afgelopen weken heeft u wellicht twee nieuwe gezichten zien rondlopen: Anja 
Nuijten is als onderwijsassistente gestart in groep 4 en Petra Talsma in groep1/2 A. 
Veel plezier bij ons op school. 
Sinds afgelopen dinsdag zijn er nieuwe struikjes geplant op ons plein. Groenblijvende 
olijfwilgen. Sterke planten die hopelijk klimaatbestendiger zijn dan de beukenhaagjes. 
Wilt u met uw kind bespreken, dat deze nieuwe struikjes zich alleen goed kunnen 
ontwikkelen als er niet doorheen wordt gerend? Alvast bedankt. 
Op 13 maart is er opnieuw een OPEN DAG voor potentiële nieuwe ouders.  
Op het kastje bij de kleuteringang en op de tafels bij de hoofdingang liggen posters in 
soorten en maten. Klaar om mee te nemen! Wellicht wilt u een beetje meehelpen 
reclame maken door zo’n poster voor uw raam te hangen. Graag nodig ik u uit om die 
goede ‘ambassadeursrol’ te willen blijven vervullen! Wijs uw buren met jonge kinderen op 
onze school en neem gerust een brochure mee. Ze liggen voor dat doel klaar bij de 
kleuter- en de hoofdingang.  
Momenteel zijn de IPC thema’s in de diverse groepen als volgt:  
groepen 1/2: Ruimte - groep 3: Ruimte - groep 4:  Vogels - groep 5 en 6: 
Ontdekkingsreizigers toen en nu - groep 7: Europa -  groep 8: Ruimte. 
Wellicht wordt er al druk geoefend bij u thuis!  
Op 14 februari is er weer het traditionele JVS VERKLEEDFEEST !!  
Carla 
 

 
In februari start Roar Schermer in groep 1B.  Veel plezier bij ons op school! 
     

     
     in februari 

 Roar Schermer, Roos van Schagen, Sep Verzijde, Mats Vollers, Nora Langeveld,  
 Jara v.d. Hoeven, Brett Lecaille, Toby Mier, Isabelle van Breukelen, Bas Neelen,  
 Wisse Beijering en Lucas van Mens  
 Ook juf Annette is in februari  jarig!  

 Allemaal een hele fijne verjaardag ! 



Gevonden voorwerpen en kleding         
In de week voor de voorjaarsvakantie hangen/liggen in de Onderbouwgang alle gevonden voorwerpen.  
Alle kledingstukken die er op die 15e februari dan nog liggen worden aan de Kledinginzameling gegeven. 
 

 
Deuren dicht! 
De winter is nog niet voorbij. Wilt u bij het weggaan de deur sluiten?  
NB. Ook i.v.m. de veiligheid willen wij dat de deuren goed dicht zijn.  
 

 

Inschrijven jongere kind 
Heeft u uw jongere kind nog niet aangemeld? Kom even langs voor een formulier! 

 
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 
 
Van de Kookschool 
Op 25 februari start Anouck van de Kookschool weer een nieuwe cursus koken voor kinderen. 
Op vijf maandagmiddagen koken kinderen uit groep 3 t/m 8 in groepjes. Iedere les duurt vijf kwartier. 
U kunt uw kind hiervoor nog opgeven tot uiterlijk 8 februari via www.vandekookschool.nl of bel naar 
06 42056171 

 
Vakantie rooster Castricum   2018 - 2019 

     Studiedag   15 febr. 2019 
Voorjaarsvakantie  18 febr. t/m 22 febr. 2019 
Studiedag    10 apr. 2019 
Meivakantie (incl. Pasen) 23 apr. t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart   30 en 31 mei 2019 
Pinksteren   10 juni 2019 
Studiedag   11 juni 2019 

       Zomervakantie  15 juli t/m 23 aug. 2019 
 

Stichting Jeugd Theater Heiloo       
     
  Zaterdag en zondag 2 en 3 februari a.s.  
  spelen 33 jongeren van het Jeugdtheater Heiloo  
  de muzikale familievoorstelling  
  

 “Het Griezelhotel” 
 
  in theater de Beun in Heiloo. 
 
  Onze eigen drama-juf Sanne Himmelreich 
  heeft de musical geschreven en doet ook hier  
  de spelleiding. 
   
  Ga het zien komend weekend! 
  Kijk op de posters op de diverse prikborden. 
 
  NB. Het loopt allemaal goed af gelukkig!  
 

 
 

www.vandekookschool.nl


 
NSA Dompvloet 
Na de voorjaarsvakantie start op dinsdag 26 februari weer een cursus 
typen als naschoolse activiteit voor leerlingen uit groep 6-7-8. 
Inmiddels hebben zich 11 leerlingen aangemeld.  
De cursus gaat dus door. 
Er kunnen nog enkele kinderen meedoen. 
Voor informatie kunt u terecht op de site: www.tijdvoortypen.nl  
of bellen met 06-49942618 

 

Gratis sporten in de voorjaarsvakantie! 
Kom je ook gratis sporten in de voorjaarsvakantie met Team Sportservice 

Kennemerland? Iedereen die in de gemeenten Castricum of Heemskerk woont of 

naar de basisschool gaat kan meedoen! Inschrijven kan vanaf 5 februari op de 

website www.teamsportservice.nl/kennemerland. Hier zijn ook alle tijden te 

vinden. 

Funvolley: Kennis maken met volleybal op een speelse manier: rollen, gooien, rennen en stuiteren met ballen en heel 

veel meer leuke spelletjes. Verzorgd door VV Croonenburg. 

Maandag 18 februari, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, groep 1 en 2. 

Sportinstuif/smashbal De Bloemen: Een leuke combinatie van vrij sporten en spelen in de gymzaal en een te gekke 
smashbalclinic van VV Croonenburg. Bij smashbal leer je natuurlijk hoe je moet smashen en alles wat met volleybal te 
maken heeft. 
Maandag 18 februari, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, groep 3 t/m 8.  

Voor de ouders: Fit volley: Wilt u als ouders ook sporten in de vakantie? Doe dan mee aan fitvolley! Dit wordt gratis 
aangeboden door VV Croonenburg tijdens de sportinstuif en het smashbal in De Bloemen. De les bestaat uit 
versterkende oefeningen, volleybal oefeningen en vervolgens een partijtje. Het is recreatief.  
Maandag 18 februari, Sportcentrum de Bloemen in Castricum, ouders. 

Sportinstuif Waterakkers: Twee uur lang lekker sporten en spelen. Er zijn o.a. verschillende spring-, zwaai- en 
klimonderdelen, er is een voetbalveld en clinics van verenigingen uit de omgeving, zoals bijvoorbeeld een tennisclinic.  
Dinsdag 19 februari, de Waterakkers in Heemskerk, groep 3 t/m 8.  

Kleuterinstuif: Klimmen, klauteren, schommelen, zwaaien, springen en spelen o.l.v. de vakleerkrachten van Team 
Sportservice Kennemerland.  
Dinsdag 19 februari, de Waterakkers in Heemskerk, groep 1 en 2.  

 
 

Jeugdsportpas 
(JSP) en 

Volwassenensportpas (VSP) 
Momenteel worden de lessen van blok 2 van de JSP en VSP gegeven. Door mee te doen aan de JSP of VSP kun je 
op een eenvoudige manier kennismaken met een sport, zonder verdere verplichtingen. Voor slechts 5 euro volg je 4 
lessen bij één van de deelnemende verenigingen. Na de meivakantie start blok 3 van de JSP/VSP. De 
inschrijvingsdatum voor blok 3 wordt bekend gemaakt via de digitale nieuwsbrief van school, huis aan huis bladen en 
de posters die in school komen te hangen. Op onze website www.teamsportservice.nl/kennemerland is natuurlijk ook 
alle informatie te vinden over de JSP en VSP.  

 

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

