
           Juli/Augustus 2019  
Agenda  

12 juli   OB vrije dag groep 1 en 2  

Zomervakantie om 12 uur ! 
26 augustus  Eerste schooldag  2019-2020 
 
Hallo allemaal 
Nog één ochtend naar school en dan is het zomervakantie. 
Deze laatste editie gaat over afscheid nemen en ook 
welkom heten aan nieuwe leerlingen en leerkrachten. 
Uiteraard ook de felicitaties voor alle verjaardagen in augustus! 
Carla 
 

AFSCHEID 
We nemen niet alleen afscheid van alle kinderen die naar een andere 
school gaan, maar ook van juf Andrea bij de kleuters. Zij gaat wat 
dichter in de buurt van haar woonplaats werken. 
Ook muziek juf Ingrid gaat stoppen op onze school. Zij gaat als  
muzikaal beleidsmedewerker verder bij een ander bestuur. 
Allebei heel hartelijk bedankt namens ons allemaal op de JvS!! 
 

   WELKOM 
   We begroeten na de zomervakantie twee nieuwe collega’s:  

juf Daniëlle Kemperink wordt de nieuwe duo naast Ellen in groep 1/2 B; 
juf Jacqueline wordt de nieuwe vakleerkracht muziek; 
meester Dave wordt Onderwijsassistent (OA) in zowel groep 5 en 6  
in de eerste helft van het schooljaar, als in de onderbouw 1/2 in de tweede helft. 

           Juf Anja blijft ook komend jaar als OA in groep 4 werkzaam.  
In de Juliaandacht van September zullen zij zich aan u voorstellen.  

 
 
   
  
   

alvast in augustus 
Mats Spaanderman, David Smid, Lennart Philippa, Noor van Dijkhuizen, Teddy 
Green, Roosmarijn v.d. Flier, Hilde Slofstra, Joep Zoontjes, Mara Berger, Ella 
Heres, Pit v.d. Voort, Djuna Hendrikse, Hanna Matena, Emran Sulaimankhil,  
Noor Broos, Jazz van Rhijn, Guus Westrik, Julie Kire, Myrthe Schipper, Stan 
Dekker, Jeyson v.d. Velde en Janne Schekkerman.  

 
Ook juf Petra en juf Anja zijn in augustus jarig. 

Allemaal alvast een hele fijne verjaardag!     
 

                                     
            Direct na de zomervakantie komen bij ons op school: 
 
           Peter Sluis, Zoë Apeldoorn, Noa Beentjes, Nola Renckens, Mats Spaanderman,  
          David Smid, Lennart Philippa, Noor van Dijkhuizen, Teddy Green, Maxwell  
          Berroa, Manuel Berroa, Sam van Dijk, Julia van Dijk, Anna de Hartog, Rosalie 

        de Hartog, Liselotte Gijzen, Cathelijne van Zuilekom en Wies van den Heuvel 
        van Varik 
         



                    
 

 
 
 
 

Heeft u al een inschrijfformulier voor uw jongere kind opgehaald? 
Kom dan na de vakantie even langs bij Carla. 
 

 
 
 
 

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

 
 
Voor- en naschoolse opvang                                                                                          
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.     
(www.fortekinderopvang.nl )                                            
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  
0251 - 658058 
 
  

Vakantierooster Castricum   2019- 2020 
Herfstvakantie  21 t/m 25 okt. 2019 
Kerstvakantie  23 dec. 2019  t/m 3 jan. 2020 
Voorjaarsvakantie  17 t/m 21 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 

 
 

 
Naschoolse activiteiten in 2019-2020 
 

Na de zomervakantie starten twee naschoolse activiteiten.  
Als het goed is heeft u van beide NSA organisaties inmiddels informatie gelezen.  
 
VAN DE KOOKSCHOOL  o.l.v. Anouck Rijkmans  vanaf maandag 2 september 
 
BOSKINDEREN  o.l.v. Inge de Boer  vanaf dinsdag 10 september 
 
 
Tot slot: 
In de eerste week na de vakantie ontvangt u digitaal: de Jaarplanning, de Schoolgids en de 
“Handig om te weten” pagina. Ook het Jaarverslag van 2018-2019 zal dan worden toegestuurd. 
Voor nu wens ik  
 
 

IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE ! 

 

 
 

http://www.jvscas.nl/
http://www.fortekinderopvang.nl/

