April 2019
Agenda
3 april
4 april
5 april
9 april
10 april
11 april
12 april
16 april
17 april

Schoolvoetbal jongens groep 7/8
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Groep 1/2 C Excursie Boerderij Zorgvrij
GGD vaccinatie kinderen geboren in 2010
STUDIEDAG TEAM: alle kinderen vrij!
Groep 7 Praktisch verkeersexamen op de fiets
Groep 8 Excursie Anne Frank Huis Amsterdam
Groep 1/2 A en 1/2 B excursie Boerderij Zorgvrij
Groep 7 en 8 SPORTDAG op Wouterland tot ca. 13 uur
Eindtoets groep 8
MR aanvang 20.00 uur
Eindtoets groep 8
Schoolvoetbal jongens en meiden groep 5/6
Groep 3 excursie Guisveld
Paasfeest

18 april
19 april
22 apr t/m 3 mei MEIVAKANTIE

Hallo allemaal
April is de maand van het Verkeersexamen, het schoolvoetbal en de
excursies. De Sportdag voor groep 7 en 8 wordt dit jaar georganiseerd door
LO vakleerkrachten van diverse scholen in Castricum op Wouterland op
vrijdag12 april. De sportdag voor groep 3-4-5-6 zal samen met juf Petra (onze
vakleerkracht LO) intern worden georganiseerd. Die datum wordt 26 juni.
De Meivakantie begint direct met Pasen. Veel plezier!
Lentegroet, Carla

OUDERFEESTAVOND vrijdag 24 mei 2019
De jaarlijkse Ouderfeestavond is bestemd voor
alle ouders en bedoeld om elkaar informeel te
ontmoeten onder het genot van een drankje, een
hapje en een dansje.
Het thema is dit keer: Come fly with me !!
Voor deze onvergetelijke avond krijgt u eind april
uw vliegticket thuis gestuurd !
Uw JvS CREW staat tot uw beschikking !

In april starten Eva Luttik (1C), Freddy Huisman (1C), Lize Cécile (1B),
Niels Schoen (1B) en Casper Braijé (1C) bij ons op school.
Veel plezier allemaal in jullie nieuwe groep!

in april
Freddy Huisman, Lize Cécile, Niels Schoen, Casper Braijé, Nora Heimens,
Pim Glorie, Yara de Winter, Ben van Aalzum, Pim van Dijk, Juliet Hills, Heba
Ahmad, Oskar Bueno, Jonas Michon, Max Leijting, Jolein Hennequin, Pepijn
Jansbeken, Noud van Schagen, Loek Sneekes, Casper Veldt, Sara Rijkers,
Eliza Berger, Anna Rikken, Marilou Kan, Lou Leseman, Shayenne van Pel en
Teun Slokker.
Allemaal een hele fijne verjaardag!

Ouder tevredenheid Peiling (OTP)
Eind januari hebben 102 van de 161 gezinnen de OTP ingevuld.
Wij zijn heel blij met deze grote betrokkenheid bij onze school.
Half februari kregen wij ons rapport.
We zijn behoorlijk vooruit gegaan t.o.v. de vorige peiling in 2015
en kregen nu als eindoordeel een 7.8 – met als omschrijving: ”zeer
tevreden ouders”.
Dit mooie rapportcijfer en de tevredenheid van die respondenten
hebben we op de studiedag van 15 februari natuurlijk even met
elkaar gevierd. (zie foto taart)
Daarnaast hebben samen gekeken naar onze verbeterpunten!
Inmiddels is het rapport ook met de leden van de MR besproken.
De inhoudelijke opbrengst van het rapport met pluspunten en verbeterpunten staat hieronder.
De vijf aspecten die de ouders het meest belangrijk vinden zijn in volgorde (met rapportcijfer):
Leerkracht (8.6) – Sfeer (7.9) – Begeleiding (7.5) – Persoonlijke Ontwikkeling (7.7) –
Kennisontwikkeling (7.8)
De andere punten waarop kon worden gescoord:
Schoolregels, rust en orde (7.8) – Contact met de school (7.9) – Schooltijden (8.1) –
Schoolgebouw (7.1) – Omgeving van de school (7.7)
Op het nieuwe onderdeel “Vensters” (totaal indruk sociale veiligheid) scoren we een 8.2. 
Significante pluspunten top tien van onze school (in totaal 24 punten !):
1. Omgang leerkracht met de leerlingen
99% tevredenheid
2. Plezier in het naar schoolgaan
98%
“
3. Huidige schooltijden
96%
“
4. Sfeer en inrichting schoolgebouw
95%
“
5. Veiligheid op school
94%
“
6. Contact met medewerkers
94%
“
7. Leereffect
94%
“
8. Vakbekwaamheid leerkrachten
94%
“
9. Inzet en motivatie leerkracht
94%
“
10. Speelmogelijkheden op het plein
93%
“
Kritiekpunten op onze school (in totaal 9 punten)
1. Hygiëne en netheid binnen de school
2. Aandacht voor pestgedrag
3. Overblijven tussen de middag
4. Veiligheid op weg naar school
5. Informatievoorziening over het kind
6. Begeleiding leerlingen met problemen
7. Aandacht voor creatieve vakken
8. Aandacht voor godsdienst/ levensbeschouwing
9. Informatievoorziening over de school

39%
28%
25%
24%
22%
18%
17%
16%
15%

ontevredenheid
“
“
“
“
“
“
“
“

Ten opzichte van de vorige peiling in 2015 zijn alle kritiekpunten aanzienlijk verbeterd.
De toiletgroepen staan dit jaar op de lijst van groot onderhoud van de ISOB en daarmee zal het
eerste kritiekpunt van de top 9 voor een groot deel worden opgelost.
Alle opmerkingen over de TSO zijn inmiddels met de medewerkers besproken.
De indruk die ouders hebben over de aanpak van pestgedrag is gelijk gebleven.
We hebben samen met de MR vastgesteld, dat er extra uitleg nodig is over ons beleid in deze.
Ons beleid bij problemen tussen leerlingen is als volgt:
We doen aan hoor en wederhoor en het ter plekke bespreken en oplossen van problemen.
Wij benadrukken hierin de positieve kant van het samen oplossen en hebben het niet over
pesten. De TSO medewerkers hebben diezelfde aanpak.
Advies is en blijft: bespreek met de leerkracht - of mail naar de TSO coördinator - zodra u iets
merkt bij uw kind over pestgedrag. Samen met u kijkt de leerkracht dan of de IBer moet worden
ingeschakeld. Zij besluit vervolgens of het Pestprotocol zal worden gevolgd.

Vakantierooster 2018 - 2019
Studiedag
Meivakantie(incl. Pasen)
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

10 april 2019
22 april t/m 6 mei 2019
10 juni 2019
11 juni 2019
15 juli t/m 23 aug. 2019

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 okt. t/m 25 okt. 2019
23 dec.2019 t/m 3 jan. 2020
18 febr. t/m 22 febr. 2020
13 april 2020
27 apr. t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
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

Inschrijven jongere broertjes en/of zusjes
Heeft u uw jongste kind nog niet officieel aangemeld?
Kom dan snel even bij me langs om een inschrijfformulier op te halen.

Kijk voor groepsnieuws op onze site: www.jvscas.nl

Generale repetitie van de maandsluiting
van groep 5 met als thema: Koningsdag
28 maart 2019

Heeft je kind faalangst?
Faalangst betekent dat je kind bang is om iets niet te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het
maken van een toets, een examen of het houden van een spreekbeurt. Leren en presteren is
belangrijk voor de toekomst van je kind. Soms lukt dat slecht. Niet omdat je kind lui of moe is of
omdat het werk te moeilijk is. Het lukt slecht omdat je kind er heel erg mee zit dat er goede
prestaties van hem/haar worden verwacht. De angst om te moeten presteren kan je kind zo
gaan beheersen dat hij/zij niet meer kan nadenken en plotseling niets meer weet. Je kind kan
buikpijn krijgen, gaan bibberen, zweten, stotteren of wordt misselijk. In dat geval spreken we van
faalangst.
Tip 1
Probeer erover met je kind te praten. Hij/zij is niet de enige met faalangst. Eén op de tien
kinderen heeft er last van. Vraag ook wanneer je kind last heeft van faalangst.
Tip 2
Straal zelfvertrouwen uit als ouder. Laat merken dat je vertrouwen hebt in je kind. Reageer
positief naar je kind, zoals “het gaat je lukken”. Reageer niet te veel op situaties die niet goed
gaan.
Tip 3
Leer je kind dat fouten maken niet erg is. Van fouten maken kun je leren, iedereen maakt wel
eens een fout. Laat zien dat je als ouder ook wel eens een fout maakt.
Tip 4
Zorg voor een evenwicht tussen leren en ontspannen. Ook al is het huiswerk niet af, geef je kind
de tijd om iets leuks te doen voor zichzelf of met jou als ouder.
Tip 5
Toon interesse in de prestaties van je kind.
Tip 6
Los niet alles voor je kind op. Dit maakt de faalangst groter.
Tip 7
Help bij moeilijke situaties en bescherm je kind niet teveel. Probeer je kind zelf situaties stapje
voor stapje op te laten lossen. Geef hierbij complimenten wanneer een stapje gelukt is.
Tip 8
Komen jullie er samen niet uit, zoek in overleg met je kind hulp bij deskundigen.

Mocht u vragen over faalangst, 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.

