
 

September 2019 
Agenda 
  3 september   Informatie avond groep 5  19.30 u 
10 september   Informatie avond groep 7  19.00 u 

Informatie avond groep 4 en 6 19.30 u 
12 september   Informatie avond groep 1/2  ABC    19.30 u  
16 september   Informatie avond groep 3 en 8          19.00 u 
17 september   Bibliotheekbezoek groep 4 

Auticafé 
18 september    STUDIEDAG TEAM: alle kinderen zijn vrij !      
25 september   Voorstelling groep 1/2 ABC  in Geesterhage

        27 september   Maandsluiting groep 5 
    

 
Hallo allemaal 
We zijn weer fris en vrolijk gestart! Heerlijk  om iedereen weer te zien en wat 
kunnen we nagenieten van een prachtige zomer! 
Voor de eerste  ‘jarige joppen’ hebben we al weer gezongen.  
We zijn gestart met 20 (!) nieuwe kinderen, 2 nieuwe leerkrachten en 2 nieuwe 
onderwijsassistenten (waarvan een OA al iets langer bij ons werkt). Zij stellen 
zich aan u voor in deze Juliaandacht.  
De muzikale opening op het plein was een prima aanzet voor kennismaking 
en velen bleven even bijpraten in de aula of buiten op de bankjes - onder het 
genot van een kop koffie of thee.  
Om alles te weten te komen over onze visie en de bijbehorende werkvormen 
en methodes bent u allen van harte uitgenodigd voor de informatie avonden.  
Als het goed is heeft u van uw oudste kind een lila Jaarplanner ontvangen. 
Hierin staan de vakanties, de Onderbouw vrije dagen voor de kleuters en de 
studiedagen vermeld. Data van de excursies en voorstellingen staan er in.  
NB. Alle activiteiten en bijzonderheden staan maandelijks vermeld in 
bovenstaande AGENDA – aangevuld met de meest actuele informatie.  
Let op: de laatste schooldag is donderdag 2 juli 2020. 
Vragen over uw kind kunt u in eerste instantie stellen aan de  
groepsleerkracht. Zij zijn uw eerste aanspreekpersoon op school. 
Vragen die de schoolorganisatie aangaan kunt u stellen aan mij. 
We gaan er met elkaar weer een mooi jaar van maken! 
Carla 
 
 
 

   in september 
Mel Verzijde, Julot Rijkers, Maxwell Berroa, Sam van Dijk, Bink Kloes, Julia 
van de Lockant, Lola Wijker, Jim Zoontjes, Ramon Walia, Manuel Berroa, 
Veerle Verzijlbergen, Tatum Oud, Siebe Slokker, Jillian Zijlstra, Liselotte 
Gijzen, Midas Hop, Chiel Huisman, Oliver Rymer, Moos v.d. Brand, Olivier van 
Dijk, Jill Nieuwenhuizen, Storm de Pauw Gerlings, Mette Steenbergen, Hugo 
Broos, Lotte van Dijk, Timo Kranenburg, Matthijs Rikken, Sam Andreas, Aniya 
Arzaghi, Fay Bakker, Wies v.d. Heuvel van Varik, Vlin Hoving en Jonas 
Voebel.   
Ook juf Daniëlle is in september jarig. 

          Allemaal een hele fijne verjaardag! 
  



 

 

 
Peter Sluis (1A), Noor van Dijkhuizen (1A), Nola Renckens (1A), David Smid (1A),  
Mats Spaanderman (1A)  Zoë Apeldoorn (1B), Noa Beentjes (1B), Mel Verzijde (1B), 
Julot Rijkers (1B), Lennart Philippa (1C), Teddy Green (1C), Maxwell Berroa (2A),  
Sam van Dijk (2C), Manuel Berroa (3), Julia van Dijk (4), Anna de Hartog (4),  
Liselotte Gijzen (5), Cathelijne van Zuilekom (5), Rosalie de Hartog (6) en Wies v.d. 
Heuvel van Varik (8). 
 
En de leerkrachten Daniëlle Kemperink (1/2 B), Jacqueline Tromp (vakleerkracht 
muziek) en Onderwijsassistenten Anja Nuijten en  Dave Boonkamp heten we uiteraard 
ook van harte welkom op de JvS! 

Veel plezier allemaal op de JvS ! 
   

 
EVEN VOORSTELLEN: 

 
 Hallo! 
   
Mijn naam is Danielle Kemperink.  
Dit schooljaar ga ik werken op de donderdag en vrijdag ochtend naast 
Ellen in groep 1-2 B.  
Ik ben al bekend met de school.  
Mijn jongste dochter Lotte zit in groep 5 en de oudste dochter Nienke 
is dit jaar begonnen in de brugklas.  
Naast moeder word ik nu dus ook leerkracht op deze school!  
Daarnaast doe ik een opleiding voor natuurgeneeskundig therapeut.  
Ik heb ruim twintig jaar ervaring in het basisonderwijs en met name in 
groep 1-2.  
Ik heb ontzettend veel zin om op deze leuke school te gaan werken!     

 

 
Hallo. 
Ik ben Anja Nuijten en woon in Uitgeest met mijn man Jeroen, 
dochter Lisa (16) en zoon Tim (12). 
Voordat ik mij heb laten omscholen tot onderwijsassistent heb 
ik altijd in het bankwereldje gewerkt als intern 
accountmanager en later als HR medewerker. 
In het onderwijs heb ik het inmiddels erg naar mijn zin.   
Na de kerstvakantie ben ik gestart op de Juliana van Stolberg 
op dinsdagochtend in groep 4. 
In dit nieuwe schooljaar ondersteun ik zowel op dinsdag- als  
op donderdagochtend in groep 4. 
Op maandag en woensdag werk ik op een andere ISOB school: 
obs Meander in Heiloo. 
Ik heb veel zin in het nieuwe schooljaar! 
 
 
  



 

Hoi allemaal, 
Ik ben Dave (32 jaar), getrouwd met Mirjam en vader van Amy en Tyler. 
Hieronder in vogelvlucht wat extra informatie over mij. 
 

 In 2008 ben ik afgestudeerd aan het CIOS in Haarlem (sport opleiding). 

 In 2009 en 2010 heb ik samen met mijn vrouw en rondreis gemaakt in Australië. 

 In 2013 werd onze dochter Amy geboren en in 2015 was ons gezin compleet met de 
komst van Tyler. 

 Voordat ik op de JvS kwam werken als onderwijsassistent heb ik bijna negen jaar als ICT 
support professional gewerkt voor een groot internationaal bedrijf. 
 

Het afgelopen jaar ben ik er achter gekomen dat dit niet is waar mijn passie ligt. 
Ik ben eens breder gaan kijken naar waar mijn interesses liggen en wat ik belangrijk vind. 
In mijn werk wil ik iets kunnen toevoegen van maatschappelijke waarde. Ik vind het leuk om 
kennis door te geven en net dat éne ding te zeggen waardoor een ander opeens begrijpt wat 
hij/zij moet doen. 
 
Door alle media aandacht voor het leraren tekort 
en het feit dat mijn eigen kinderen naar school 
gingen, werd  mijn interesse voor het 
basisonderwijs geprikkeld. 
In september 2019 zal ik daarom ook starten met 
de PABO opleiding. Ik zal hiervan de 3 jarige 
duale variant gaan volgen.  
 
Het eerste half jaar zal ik binnen de JvS te vinden 
zijn in groep 5, naast juf Susan. 
Ik ben erg blij met mijn plekje binnen dit top team, 
op deze pracht school en heb er dan ook onwijs 
veel zin in om aan dit avontuur te beginnen. 
 
Mochten jullie naar aanleiding van dit stukje nog 
vragen hebben?  
Ik ben op de JvS op ma, di, do, vr.  
Op woensdag zal ik zelf lessen volgen op de 
PABO. 
 
Groetjes, 
Dave 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Graag wil ik me even voorstellen: mijn naam is Jacqueline Tromp en ik ben de nieuwe 
vakleerkracht muziek op de Juliana van Stolberg. Ik ben getrouwd en heb twee dochters, die 
inmiddels studeren. 
Ik ben gediplomeerd vakleerkracht muziek en werkzaam op verschillende scholen. Op de Juliana 
van Stolberg geef ik les aan de groepen 3, 4 ,5 en 6. Elk van deze groepen krijgt een keer in de 
twee weken 45 minuten les.  
Door mijn opleiding aan het Conservatorium heb ik geleerd vanuit een aantal aandachtsgebieden 
te werken:  

 muziek maken (zingen en schoolinstrumenten bespelen),  

 muziek en bewegen 

 muziek beluisteren  
Zingen is hierbij natuurlijk het belangrijkste onderdeel, want dit is de meest laagdrempelige vorm 
van muziek maken, je hebt je instrument altijd bij je! 



 

Daarnaast maak ik gebruik van de muziekinstrumenten op school. 
Ik heb heel veel zin om met uw kinderen aan de slag te gaan en om ze het plezier wat muziek je 
kan geven te laten ervaren. 
Op een van de websites waarmee ik werk vond ik onderstaande quote die ik u niet wil 
onthouden!  
 
Met vriendelijke groet,  
Jacqueline Tromp 
 
Zingen maakt slim 

...Niet dat dat het belangrijkste is natuurlijk, maar het is wel mooi meegenomen! 
Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat kinderen die zingen en muziek maken ook op andere vlakken gemakkelijker leren. 
Zingen gaat dus niet ten koste van de cognitieve vakken, het werkt juist ondersteunend. 
Investeren in zingen betekent natuurlijk investeren in muziek maken, communicatie en daarmee in harmonie. Wie 
investeert in zingen en muziek, investeert in betere cognitieve prestaties: omdat het in een goede sfeer effectiever werken 
is, omdat het ritme van een liedje een kapstok kan zijn om allerlei zaken beter te leren onthouden. Maar ook omdat in de 
hersenen paden worden gebaand die van belang zijn voor andere competenties: gemakkelijker rekenen en een betere 
taalverwerving zijn wetenschappelijk bewezen effecten. 

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

 
 
Voor nieuwtjes uit de groepen: kijkt u op onze site    www.jvscas.nl 

 

Vakantierooster  2019 - 2020 

Herfstvakantie  21 okt. t/m 25 okt.  2019  
Kerstvakantie   23 dec.’19  t/m 3 jan. ‘20 
Voorjaarsvakantie  17 febr. 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    3 juli t/m 14 aug. 2020  

 Studiedagen team: 
 woe.18 september  -  woe. 13 november  -  vrij. 14 februari  -  do. 23 april  -  ma. 22 juni 
 
 
 

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

