
 

     NOVEMBER 2019 
Agenda    
11 november  Mad Science show op school 
11 t/m 29 nov.  Oudergesprekken: inschrijvingslijsten bij klas 
13 november  STUDIEDAG TEAM: alle kinderen zijn vrij 
19 november  Auticafé   
26 november  Start repetities Kerstkoor (ouders en leerkrachten) 
25 t/m 29 nov.  Indicatiegesprekken VO groep 8  
29 november  Maandsluiting groep 6 
     

Hallo allemaal  
      We zijn heel blij met de mooi wit gespoten 
      biebboekkasten. Ze zien er uit als nieuw! 
      Wat een goed initiatief van de OC ! 
      De biebwerkgroep is druk bezig om alle  
      boeken weer terug te zetten.  
      Geweldig bedankt voor jullie inzet bij deze  
      Boekenklus. 
      De ‘feestperiode’ start binnenkort. 
      Lampionnen zijn al in de maak en vlak daarna 
      wordt de school weer in Sinterklaassfeer 
      gebracht.  
      Ik heb er weer zin in!  
      Carla 
 

      Op tijd in de klas 
      Wij merken dat er veel kinderen niet op tijd in de klas zijn. Wij willen echt  
      kunnen starten om half 9. Wilt u daarom uw jongste kind wegbrengen en uw  
      oudere kind(eren) zelf alvast naar hun klas laten gaan?  
      NB. Ouders vanaf groep 3 nemen afscheid op de gang. 
              U kunt uiteraard altijd even zwaaien naar uw kind vanaf de gang.  
 

                            
       Sarah Ooijevaar (1C), Susa v.d. Voort (1B) en Jonah Kire (1C) komen in  
       november bij ons op school. 
       Veel plezier allemaal! 

                                

 
 
 

Sarah Ooijevaar, Jonah Kire, Susa v.d. Voort, Boy v.d. Velde, Luca Cervelli,  
Bruun de Graaf, Eva Luttik, Wende Westrik, Nova Nieuwenhuizen, Benjamin 
Bueno, Guus van Lubeck, Julia van Dijk, Frieda Lute, Dean Heijne, Tara Nan,  
Sil van Unen, Ino Hoving, Senna Kuijper, Jasper Lute, Hugo Langeveld, Jente  
Langeveld, Lynn van Til, Milco Baltus en Khatera Sulaimankhil. 
  
Ook meester Dave en conciërge meneer Herman zijn in november jarig!  
Juf Inge: nog gefeliciteerd! Zij was in oktober ook jarig.  

Allemaal een hele fijne verjaardag! 



Kerstkoor JvS 
Het “JvS kerstkoor” bestaat uit ouders en leerkrachten, die het leuk vinden 
om op donderdag 19 december iedereen in kerststemming te brengen 
voor het kerstdiner.  
Er wordt vier keer gerepeteerd op een dinsdagavond. De eerste 
bijeenkomst is op 26 november: aanvang 20.00 uur.  
Iedereen die van zingen en muziek maken houdt is van harte welkom!  
De dirigent is als elk jaar Cas Himmelreich. 

 
Nieuws uit de MR  (verslagje van Carla) 
 

Gisterenavond werd de door de MR 
georganiseerde thema avond over Sociale 
Veiligheid door ca. 30 geïnteresseerde ouders 
en teamleden bezocht.  
Na de koffie en thee werd er - in een 
circuitmodel van steeds een kwartier - met 
elkaar van gedachten gewisseld over vier 
thema’s:  
Sociale veiligheid - Communicatie - TSO - 
School van de toekomst.  
In de laatste minuut werd een drietal 
belangrijkste tips en tops in het middenvak 
genoteerd. Alle acht vellen hangen in de aula 
om even te bekijken. 

  
Peter te Riele van Advies, Hulp & Actie sloot de ouderavond af met een interessante inleiding 
over Sociale veiligheid. Het stellen van grenzen en hoe we om kunnen gaan met het 
overschrijden er van op school en thuis. Hij had ook een hand-out voor iedereen mee.  

Als u geïnteresseerd bent naar die sheets: kijk op het bureau van de TSO in de aula. 
Wat Peter onder sociale veiligheid verstaat schrijf ik hieronder: 
 

  
 
Nieuwe heggetjes ertussen ! 
Hierbij roep ik uw opvoedkundige hulp in.    
Vandaag zijn er opnieuw een tiental olijfwilgen tussen 
de heggetjes op het plein gezet, dit keer om de ‘gaten’ 
te vullen. Wij drukken de kinderen weer op het hart 
om er niet tussen door te rennen.  
Wij corrigeren ze hierop en vertellen daarbij waarom. 
Wilt u ons daarbij helpen? 
Het is zo leuk om die heggetjes in het komende 
voorjaar de kans te geven om lekker ‘vol’ te groeien. 
Wie weet gaan er wel nestjes van vogels in komen. 
Carla 
 
 
Voor groepsnieuws: kijk op onze site  www.jvscas.nl 
  

SOCIALE VEILIGHEID volgens Peter te Riele 

  
De ruimte om met vallen en opstaan te leren - mét en zonder (!) de hulp van 
volwassenen. Daarbij ben je altijd voldoende weerbaar óf weet je je voldoende 
beschermd om onwenselijke situaties weg te nemen. 
 



Vakantierooster   2019 - 2020 

Kerstvakantie   23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020 
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     6  juli  t/m  16 aug. 2020 

Studiedagen JvS  13 nov. - 14 febr. - 23 apr.- 22 juni  
 
 
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 

 
 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
Heeft u uw jongste kind nog niet ingeschreven? Loop dan binnenkort even langs bij de directie 
om een inschrijfformulier op te halen. Dank. 
                                                                                                                                                                                                           

Beste ouders,  

Van De Kookschool komt opnieuw met 5 gloednieuwe lessen naar de Juliana van Stolbergschool 

als naschoolse activiteit!  

Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zal er wederom een serie van 5 (wekelijkse) kooklessen als 

naschoolse activiteit op school worden geboden. Gedurende deze kooklessen leren de kinderen 

wat meer over de achtergrond van wat ze eten; hoe en wanneer groeit het, waar komt het vandaan 

en wat doet het voor je lijf? Uiteraard gaan de kinderen ook zelf aan de slag en gaan ze mixen, 

kneden, bakken, koken en snijden. Tot besluit proeven ze samen wat ze hebben gemaakt; is het 

lekker of kunnen we het nog lekkerder maken? En wat moet er dan anders; structuur, kleur, geur 

of smaak? Na het proeven is het alweer tijd om naar huis te gaan en zien we elkaar de volgende 

keer weer; er staat dan ook weer een nieuw thema centraal. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan 

alstublieft op onze website www.vandekookschool.nl of neem contact met ons op via 

info@vandekookschool.nl of 06 42056171.   

De kooklessen vinden plaats op de volgende dagen en duren 5 kwartier, van 15.30 tot 16.45 uur:  

Maandag   2 maart  
Maandag   9 maart  
Maandag 16 maart  
Maandag 23 maart  
Maandag 30 maart  

Inschrijven kan t/m 3 februari 2020 via https://www.vandekookschool.nl/online-boeken  

Kosten per 5 lessen bedragen € 59,00.  

Warme groet,  

Anouck Van De Kookschool  

http://www.fortekinderopvang.nl/


 Jeugd Sport Fonds 
Alle kinderen moeten kunnen sporten en aan culturele activiteiten meedoen 
Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een tijdje begonnen en daarmee ook het nieuwe sport- en 
cultuurseizoen. Veel kinderen proberen nu een nieuwe sport of culturele activiteit uit, maken vriendjes en 
ontwikkelen zich op deze manier spelenderwijs. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit vanwege de 
financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen is het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in 
Castricum actief. De fondsen betalen de contributie en waar nodig de attributen voor kinderen en jongeren 
uit de gemeente Castricum. Deze kinderen worden aangemeld door een intermediair.  
Dit is een professional die de gezinssituatie van het kind kent. Dit kan dus een juf of meester zijn of een 
jongerenwerker, jeugdhulpverlener of huisarts.  
 
Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten of mee te laten doen 
aan culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld toneel- of dansles? Dan komt uw kind wellicht in aanmerking 
om via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds te sporten of aan culturele activiteiten te doen. Kijk voor 
de voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland en www.jeugdcultuurfonds.nl/noord-holland. 
Voor het doen van een aanvraag, kunt u terecht bij de juf of meester van uw kind(eren) of een andere 
professional die uw gezin goed kent. “Op deze manier helpen we jaarlijks veel kinderen in andere 
gemeenten. We zijn blij dat wij ook kinderen in de gemeente Castricum kunnen helpen”, vertelt coördinator 
Arianne Niks van beide fondsen. “En dat is belangrijk, want een kind verdient het om te kunnen sporten en 
culturele activiteiten te doen met vriendjes en vriendinnetjes. Op die manier ontwikkelt het zich op sociaal 
vlak en natuurlijk ook fysiek. Echter weten we dat er veel kinderen zijn die onze hulp nodig hebben, maar 
ons nog niet hebben gevonden.” 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de fondsen. Ook staan de medewerkers u graag 
telefonisch te woord of u kunt een e-mail sturen.  
 
Jeugdcultuurfonds 
www.jeugdcultuurfonds.nl/noordholland  
06-20074161 
noord-holland@jeugdcultuurfonds.nl 
 
Jeugdsportfonds 
www.jeugdsportfonds.nl/noordholland  
06-20074161 
noord-holland@jeugdsportfonds.nl 
 
 
 
 
 
SAMEN BOUWEN in één minuut 
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