
DECEMBER 2019 

Agenda 
  3 december Kerstkoor repetitie 20 - 22 uur aula  
  5 december Sinterklaasfeest   Let op:  continurooster tot 14 uur  !     
   6 december 9.30 uur Start; opruimen Sintversiering     HULPOUDERS 
  9 december Mad Science 1; Kerstversiering 19.30 uur  HULPOUDERS 
 10 december Groep 6 excursie Hoorn 

Kerstkoor repetitie 20 - 22 uur aula 
MR  aanvang: 20.00 uur 

                               16 december Mad Science 2  
17 december Kerstkoor repetitie 20 - 22 uur  
18 december Kerstmusical voor ouders groep 7  
19 december Continurooster tot 13 uur  

Kerstfeest tussen 17.15 - 18.30 uur (info volgt) 
20 december OB vrije dag groep 1 en 2; opruimen Kerst: HULPOUDERS 

Start Kerstvakantie om 12 uur (t/m 3 januari 2020) 
 

Hallo allemaal  
    Als alles goed gaat bezoekt Sinterklaas op donderdag 5 december ook 

onze school. We volgen in de onderbouw losjes de verhaallijn van het 
Sinterklaasjournaal en dansen en zingen vrolijk mee.  
Vriendelijk verzoek: blijf als ouders die ochtend achter de afscheiding 
staan op ons plein en houd uw kleinere op de schouder om te kijken 
naar de aankomst van de Sint. De kinderen staan bij hun leerkracht.  
Let op: we draaien die dag een Continurooster tot 14 uur. 

De volgende ochtend hebben we traditioneel het eerste uur vrij. (start 9.30 uur) 
Alvast een heel fijn Sinterklaasfeest! 
Carla 
  

Kerstkoor JvS 
Het “JvS kerstkoor” brengt op 19 december tussen 17.15 - 17.45 u 
iedereen in kerststemming in de aula bij de grote boom. 
We repeteren op dinsdagavond tussen 20 - 22 u in de aula.  
Kom erbij als je zin hebt om gezellig samen te zingen!!  

     

       
In december komen Boy v.d. Velde (1C), Juliet Bakker (1C), Noor Kolthek (1C), 
Marit Dane (1B) en Jackie van Diepen (1A) bij ons op school.  
Veel plezier allemaal! 
 
 

  
Marit Dane, Noor Kolthek, Jackie van Diepen, Juliet Bakker, Fleur Leijting, Nino 
Hoppe, Cejay Plessis, Fay Hoebeke, Job v.d. Heijden, Olivier Braijé, Nova 
Perlee, Jesse Schermer, Jelle Jansbeken, Janne Peters, Anna de Hartog, Faas 
Lameijer, Mats van der Heijden en Meike van Marle. 
Ook juf Maaike is in december jarig! 

Allemaal veel plezier op jullie verjaardag! 
 

  



Stepjes en fietsjes 
Wij merken regelmatig bij het verlaten van school, dat er kleine fietsjes en stepjes blijven staan op 
het plein. De laatste tijd horen we ook steeds meer, dat die worden vernield, meegenomen of in de 
vijver worden gegooid. Tip: kijk bij het verlaten van het plein ook nog even achterom! 
 

Voor groepsnieuws: kijk op onze site www.jvscas.nl 
 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
Heeft u uw jongere kind nog niet ingeschreven?  
Loop dan binnenkort even langs bij Carla om een inschrijfformulier op te halen.  
 
 
KLACHTENREGELING  ISOB 
Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er ook met de directie niet uit komt,  
kunt u contact opnemen met onze JvS contactpersoon: Mirelle Wendelgelst. 
Zij is de contactpersoon voor de klachtenregeling bij ons op school. 
 
De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste 
omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld).  
Onze contactpersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel.  
U kunt de contactpersoon om hulp vragen als u een informele klacht heeft en deze met de school 
wilt oplossen. De contactpersoon wijst de weg en kan adviseren. 
 
Komen we er op school niet uit dan verwijst de contactpersoon u door naar de vertrouwenspersoon 
van het ISOB. Bij de vertrouwenspersoon kunt u een beroep doen op de formele klachtenregeling.  
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van 
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele 
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.  
 
Wilt u in overleg treden met de contactpersoon dan kan dit mondeling, na het maken van een 
afspraak, of schriftelijk. Vertrouwelijkheid en privacy zijn gewaarborgd. 
 
U kunt contactpersoon Mirelle Wendelgelst bereiken per mail: mirelle.wendelgelst@isobscholen.nl 
Of bellen naar: 0251-651250 
 

 

Vakantierooster Castricum   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   3 juli t/m 16 aug. 2020 
Studiedagen JvS  14 febr.- 23 apr. - 22 jun. 2020 

 

 
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 
 
 
  

https://isobscholen-my.sharepoint.com/personal/carla_riethorst_isobscholen_nl/Documents/JULIAANDACHT/www.jvscas.nl
mailto:mirelle.wendelgelst@isobscholen.nl
http://www.fortekinderopvang.nl/


NASCHOOLSE ACTIVITEITEN op de JVS 
 
Typen op de Juliana van Stolbergschool 
In februari start de typcursus weer voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Een waardevolle investering 
waar je de rest van je leven plezier van hebt.  
De cursus bestaat uit 14 klassikale lessen op school, verzorgd door een ervaren juf van Dompvloet 
Opleidingen. We gebruiken het onlineprogramma TypeWorld, de kinderen vinden het typen in 
gamevorm leuk en ze leren het goed en snel. De juf volgt de kinderen ook online en motiveert ze met 
voortgangsberichtjes. Juist deze combinatie van wekelijkse klassikale lessen en online begeleiding 
geeft het beste resultaat en garandeert dat je de cursus afmaakt en niet afhaakt. 
De cursus wordt gegeven op dinsdagmiddag en kost normaal € 179. Leerlingen van de Juliana van 
Stolberg krijgen korting en betalen € 169 (gebruik hiervoor de kortingscode TYP20 op het 
inschrijfformulier). Inclusief jaarlicentie TypeWorld, basis tekstverwerken, examen en diploma-
uitreiking. 
Voor meer informatie en om in te schrijven, ga naar www.tijdvoortypen.nl. 
 

Startdatum en tijd 

di.25/2/2020 

15:45 – 16:35 

 
Locatie 
Juliana van Stolbergschool 
 
Kosten 
€ 169 (of 3x € 58)  
 
Kortingscode 
TYP20 

Voor 

Groep 6, 7 en 8 

 

Inclusief 

14 klassikale lessen 

online voortgangscontrole 

jaarlicentie TypeWorld  

basis tekstverwerken 

tienvingersysteem blind 

100 apm (minimaal) 

examen Typen 

Huiswerk 

ca. 5x 15 min. per week 

 

Informatie 

06-49942618 

 

Inschrijven 

tijdvoortypen.nl 

 

 
 
 

MAD Science komt terug op Juliana van Stolberg!             
Na een knallende aftrap met een spectaculaire Science show op 11 november, start op 9 december 
een nieuwe serie lessen wetenschap en techniek.  

Er hebben zich inmiddels 18 leerlingen voor opgegeven, dus de 
lessen gaan door. 
De cursus is op maandag om 15:45 uur en start  
in de aula.  
De lessen duren ongeveer een uur. De kinderen worden zes 
weken lang meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een 
nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die 
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de 
slag als een echte wetenschapper 
Heb je vorig jaar ook meegedaan? Dan leer je in deze nieuwe 
lessen weer andere technieken!  

 

http://www.tijdvoortypen.nl/
http://www.tijdvoortypen.nl/


Nieuwe serie lessen  Van de Kookschool 

 Beste ouders,  

Van de Kookschool komt opnieuw met 5 gloednieuwe 

lessen naar de Juliana van Stolberg voor 

leerlingen van groep 3 t/m 8!  

Gedurende deze lessen leren de kinderen wat meer 

over wat ze eten  en waar het eten vandaan komt. 

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! 

Ze gaan mixen, kneden, bakken, koken en snijden. 

Tot besluit proeven ze samen wat ze met elkaar  

hebben gemaakt. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website: 

www.vandekookschool.nl of neem contact op met ons op via: 

info@vandekookschool.nl of 0642056171 

 

De kooklessen vinden plaats op maandag: 2 – 9 – 16 - 23 - 30 maart 

Zij duren vijf kwartier: 15.45 – 17.00 uur 

 

Smakelijke groet,  

Anouck van de Kookschool 

 

 
Ingezonden bericht 

Houdt u van jeugdtheater of kinderboeken? 

 
Wij zoeken ouders/vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw de ontvangst en het vertrek van 
Basisschoolleerlingen bij een schoolvoorstelling in Koningsduyn of bij  lezing in de 
bibliotheek  
willen begeleiden. 
Onder de noemer Cultuur Avontuur gaan al jaren alle leerlingen van de basisscholen in 
Castricum, Akersloot, Limmen en Uitgeest één keer per jaar naar een theatervoorstelling – 
sinds een paar jaar in theaterzaal Koningsduyn (Geesterhage) in Castricum. 
 
Daarnaast gaan per school ook 2 groepen naar een interactieve lezing van een 
kinderboekenschrijver in de Openbare Bibliotheek in Castricum. 
 
De voorstellingen/lezingenzijn onder schooltijd, meestal op dinsdag of woensdag. Natuurlijk 
kijk en geniet jezelf mee van de voorstelling of lezing! 
 
Kijk op www.toonbeeld.tv onder het kopje CULTUUR AVONTUUR naar ons leuke 
programma van dit schooljaar.  
Of bel met Toonbeeld tel. 0251 - 659012 (Marion Albers) 

 

http://www.vandekookschool.nl/
mailto:info@vandekookschool.nl
http://www.toonbeeld.tv/

