
Mei 2019 

Agenda   
        6 mei   Weer naar school 
 10 mei   Juf Andrea trouwt in Alkmaar 
      13 mei   SCHOOLREISJE  groep 1/2 ABC 
    EHBO week groep 8 

MR 20.00 uur  
16 mei   Mad Science cadeau workshop in groep 3 en 4  
20 mei   SCHOOLREISJE  groep 3-4-5  en 6-7 
23 mei   School is Stembureau Europese Verkiezingen 

 24 mei   OUDERFEESTAVOND 
27 t/m 29 mei  KAMP groep 8 
28 mei   Excursie groep 5 naar NEMO 
30 en 31 mei  Hemelvaartweekend vrij 

    
Let op: de Schoolfotograaf komt op donderdag 13 en vrijdag 14 juni 

     

Hallo allemaal  
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen! 
De leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen twee dagen hun eindtoets 
gemaakt en eind mei horen zij de uitslag. 
In de komende maand staan alle schoolreisjes én het schoolkamp (gr. 8) 
op de agenda. Groep 5 gaat op excursie naar NEMO. 
De groepen 3 en 4 krijgen een cadeauworkshop aangeboden van Mad 
Science; zij gaan aan de slag met het thema: “Mengselmix”. 

   En uiteraard zijn alle ouders van harte welkom op de Ouderfeestavond! 
Geniet van de meivakantie! 
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 mei komen Siem de Wit (1A), Maartje Fessls (5), Naud Tijkotte (2C) 
en Max Tijkotte (5) bij ons op school.  
Veel plezier allemaal ! 

 

     in mei 
Siem de Wit, Sophie Berger, Noa Schouten, Kayden Veenstra, Maud Brink, 
Katie Kire, Jouke Sikkens, Merel v.d. Hoeven, Max van Borre, Rosanne 
Boxma, Liv Hermans, Lotte Kemperink, Isa Snijders, Mozamel 
Sulaimankhil, Florine van Til, Cato Wassenaar en Floris van Harten. 
Ook juf Jolanda en juf Amanda zijn in mei jarig! 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 

 



Schoolreisjes      
Over een paar weken is het al zover: we gaan op schoolreis! 
De groepen 1 en 2 gaan op maandag 13 mei naar Sprookjes Wonderland in Enkhuizen. 
Groep 3-4-5 gaan op maandag 20 mei naar het Zuiderzee museum in Enkhuizen. 
Groep 6 en 7 gaan op maandag 20 mei naar het Dolfinarium in Harderwijk. 
De bussen vertrekken vanaf de Brink. 
Let op: 

U kunt tot uiterlijk 10 mei het verplichte schoolreisgeld van  € 25,00  per kind   

overmaken op rekeningnummer : 
NL71 INGB 0002 5430 52   t.n.v. Oudercommissie Juliana van Stolbergschool, Castricum 
                                             o.v.v. naam kind en groep 

 
Nieuws uit de OC 

De penningmeester van de OC zou graag zien, dat de vrijwillige ouderbijdrage – voor zover u dit 
nog niet heeft gedaan – alsnog wordt gestort op de rekening van de OC. (€ 30,00 per kind) 
Van deze bijdrage worden o.a. de diverse feesten, excursies en de schooltuin mede gefinancierd. 
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0002 5430 52 ten name van 
Oudercommissie Juliana van Stolbergschool, Castricum, o.v.v. naam en groep. 
 

 
Kinder Talenten Fluisteraar School 
Als eerste school in Noord- Holland heeft de JvS vorige week woensdag het certificaat Officieel 
Kindertalentenfluisteraar behaald. 
Na een intensieve en interessante training – zowel in januari als in april –is het hele team van 
onze school toegerust om talentgesprekken te voeren met kinderen. Wellicht heeft u hier al iets 
van meegekregen van uw kind. 
Zo’n talentgesprek heeft tot doel, dat  kinderen zich bewust worden, dat talent niet gaat over het 
uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten, die je leuk vindt en 
die je voldoening geven. Activiteiten die maken dat de tijd vliegt! 
De kindertalentenfluisteraar zorgt dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen 
brengen – voor het verkrijgen van een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid. 
Dit alles draagt bij aan het beter om kunnen gaan met alle uitdagingen die op het pad van een 
kind komen. 
Daarnaast stelt het de leerkracht in staat hun onderwijs nog meer af te stemmen op ieder kind. 

 

 

           



       
 
Bijenhotel 
Maandag gekregen van de Bijenstichting en …. dinsdag opgehangen in onze tuin! 
Midas en Oliver, bedankt. Nu maar hopen dat het lekker druk wordt in het hotel.   

 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het tijdig inschrijven van uw jongere/ jongste kind?!! 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Carla. 

 
Vakantierooster Castricum   2018 - 2019      
Hemelvaart    30 en 31 mei 2019 
Pinksteren     10 juni 2019 
Studiedag    11 juni 2019  
Zomervakantie   15 juli t/m 23 aug. 2019 

 
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 

       
 

 

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

http://www.jvscas.n/


 

Gratis sporten in de meivakantie! 
 

 
 
Kom je ook gratis sporten in de meivakantie met Team Sportservice Kennemerland? Iedereen die in de 
gemeenten Castricum of Heemskerk woont of naar de basisschool gaat kan meedoen! Inschrijven kan op 
de website www.teamsportservice.nl/kennemerland. Hier zijn ook alle tijden te vinden. 
Sportinstuif de Velst: Anderhalf 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 nog veel meer. Handboogschietvereniging Assumburg is ook aanwezig bij de 
sportinstuif van groep 5 t/m 8. Dinsdag 30 april, de Velst in Heemskerk, groep 5 t/m 8 (ochtend) en groep 
1 t/m 4 (middag).   

Sportieve Escaperoom: Durf jij de uitdaging aan om te ontsnappen uit de sportieve escaperoom? Vind 

je weg in het avontuurlijke doolhof, los de sportieve puzzels op, kraak de codes en bevrijd jezelf voordat 
de tijd om is uit de sportzaal! 
Woensdag 1 mei, de Velst in Heemskerk, groep 5 t/m 8. 

Kleuterinstuif: Klimmen, klauteren, schommelen, zwaaien, springen en spelen o.l.v. de vakleerkrachten 
van Team Sportservice Kennemerland.  
Donderdag 2 mei, gymzaal de Hogeweg in Limmen, groep 1 en 2.  
 
Sportintuif groep 3 t/m 5: Klimmen, klauteren, schommelen, zwaaien, springen en spelen o.l.v. de 
vakleerkrachten van Team Sportservice Kennemerland.  
Donderdag 2 mei, gymzaal de Hogeweg in Limmen, groep 3 t/m 5.  

Bootcampen en freerunnen: Houd je van een uitdaging? Doe dan mee met deze combinatieles! Het is 
niet alleen heel leuk, maar ook goed voor je conditie.  

Donderdag 2 mei, speelveld Johannes Poststraat in Heemskerk, groep 3 t/m 8. 

 
 

Jeugdsportpas (JSP) en Volwassenensportpas (VSP) 
Alle basisschoolkinderen en volwassenen uit Castricum, Akersloot, Limmen en Heemskerk kunnen zich 
weer inschrijven voor het derde blok van de JeugdSportPas (JSP) en VolwassenSportPas (VSP). 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. De lessen starten 
na de meivakantie. Ga naar de website www.teamsportservice.nl/kennemerland en klik op de JSP button 
voor alle sporten en meer informatie. Inschrijven voor dit blok kan van 5 april  t/m 25 april, uitsluitend via 
de website. 

 
Sportieve groet, medewerkers Team Sportservice Kennemerland 

 

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


 


