
         JANUARI 2020 

Agenda   
          6 januari  Weer naar school; NSA Mad Science 3   

13 - 24 jan. Toets periode  LVS  (géén afspraken ’s ochtends a.u.b.!!)   
13 januari  NSA Mad Science 4 
16 januari  MR aanvang 20.00 uur 
17 januari  Groep 8 ochtend naar Jac. P. Thijsse College 
20 januari  School judo voor groep 3 t/m 8; NSA Mad Science 5 
21 januari  Voorstelling groep 3+4 in Geesterhage: “Vos schept op” 
27 januari  School judo groep 3 t/m 8; NSA Mad Science 6 
31 januari  Maandsluiting groep 3 

 

Hallo allemaal  
Het was weer volop genieten de afgelopen weken. 
De sfeer van houtvuur, lichtjes in de boom, mooie 
muziek en een verhaal als een start van de dag. 
Prachtige presentaties in groep 8 (IPC) en heerlijk 
kerstkoekjes bakken met de kleuters o.l.v. de 
stagiaires van de ergotherapie opleiding. 
Wij vieren vast weer een sfeervol Kerstfeest met 
liedjes van ons JvS kerstkoor, met ouders 
luisterend met een bekertje glühwein in de hand - 
en een gezellig en lekker kerstdiner in iedere klas. 
De kerstmusical van groep 7 voor ouders, opa’s en 
oma’s, broertjes en zusjes was weer grandioos genieten!  
We nemen afscheid van meester Theo, die nu echt al zijn spulletjes heeft 
meegenomen en gaat genieten van zijn vrije tijd als ‘pensionado’. Veel geluk! 
Deze maand was een bevestiging van ons basisgevoel op de JvS: SAMEN 
kunnen we zoveel mooie dingen doen. 

Alle ouders die Sinterklaas en Kerst ook dit jaar weer tot zo’n groot succes 
hebben gemaakt: HARTELIJK DANK !!  

Namens het team: iedereen de allerbeste wensen voor 2020 ! 
Carla 
      

 
Thom van Lubeck (1C), Yannick Meltzer (1A), Feline Verzijlbergen (1C) en 
Jillis Mous (1A) komen na de kerstvakantie bij ons op school. 
We wensen jullie heel veel plezier op de JvS ! 

 

in januari 
Thom van Lubeck, Yannick Meltzer, Feline Verzijlbergen, Jillis Mous, Pleun 
Morsch, Daantje Sikkens, Ollie van Mechelen, Bram Kamhoot, Julia Vermeulen, 
Merel Feller, Fien Glorie, Willem van der Schaaf, Finn Vermeulen, Mia Heimens, 
Nouna v.d. Voort, Kris van Aalzum, Ninthe van Oort, Justus Jongsma en Dinand 
van Sprang. 
 
Ook juf Mirelle is in januari jarig!   

Allemaal een hele fijne verjaardag ! 



         

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

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 mail naar : info@fortekinderopvang.nl 

 
Vakantie rooster Castricum   2019-2020 

Kerstvakantie   23 dec. 2019  t/m 3 jan. 2020 
Studiedag             14 febr. 2020 
Voorjaarsvakantie            17 t/m 21 febr. 2020 
Pasen    13 april 2020 
Studiedag   23 april 2020 
Meivakantie (incl. Pasen) 23 apr. t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart   21 en 22 mei 2020 
Pinksteren     1 juni 2020 
 Studiedag JvS  22 juni 2020    
 Zomervakantie    3  juli t/m 16 aug. 2020 

 
     

Voor groepsnieuws kijk op  www.jvscas.nl 

 

         
 

  

https://isobscholen-my.sharepoint.com/personal/carla_riethorst_isobscholen_nl/Documents/JULIAANDACHT/www.jvscas.nl


RECTIFICATIE  Dompvloet 
De reeds eerder aangekondigde dinsdagmiddag wordt gewijzigd in WOENSDAGMIDDAG!! 
Zie tabel met informatie hieronder. 
 

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 woensdag 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 

wo. 26/2/2020 

12:15 – 13:05 

 
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 

 

 
 

 

Van de Kookschool 
De kooklessen vinden plaats op de volgende maandagen:  

2 maart- 9 maart - 16 maart - 3 maart – 30 maart 

Ze duren 5 kwartier, van 15.45 tot 17.00 uur.  

Inschrijven kan t/m 3 februari via:  
https://vandekookschool.nl/inschrijven-koken-op-school/online-boeken  

Kosten per 5 lessen bedragen € 59,00.  

 

Smakelijke groet,  

Anouck van de Kookschool 

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


   
 

 

Help mijn kind wil knallen! 

 

Als uw kind begint met het afsteken van vuurwerk kan het voor u als 
ouder lastig zijn om zicht te blijven houden; de invloed van vrienden wordt groter. Het kan voor uw 
kind moeilijk zijn om te besluiten niet met de rest van de groep mee te doen. Hoe steunt u uw kind 
hierbij opdat vuurwerk voor iedereen een feest blijft? 
 
1. Wees betrokken  
Het is belangrijk om op een positieve manier toezicht te blijven houden op uw kind. Wees op de 
hoogte waar uw kind mee bezig is. Juich het toe als uw kind vrienden mee naar huis neemt. Praat 
zelf ook met die vrienden en hun ouders. Wees betrokken en schep vooral een plezierig klimaat door 
positief gedrag te bekrachtigen in plaats van negatief gedrag af te straffen. Zeg bijvoorbeeld: “Goed 
dat je je vorig jaar zo goed aan de regels hebt gehouden! Het zou fijn zijn als je dat dit jaar weer 
doet!”.  
 
2. Maak duidelijke afspraken  
Het is belangrijk om duidelijke afspraken met uw kind te maken over het gebruik van vuurwerk. 
Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. NB. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet zelf 
vuurwerk kopen.  
 
3. Treedt op als de afspraken niet worden nageleefd  
Verder is het belangrijk dat u optreedt wanneer er iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Bij 
wegkijken of vergoelijken is de kans groot dat uw kind zijn grenzen verlegt en de volgende keer net 
een stapje verder gaat. Ogenschijnlijk kattenkwaad kan dan overgaan in vandalisme of ander 
ontoelaatbaar gedrag.  
Als uw kind zich niet houdt aan de afspraken, keur dit dan af. Kinderen hebben behoefte aan 
duidelijkheid. 
  
4. Wijs uw kind op eigen verantwoordelijkheid 
Het is lastig voor een puber om niet mee te doen met een groepje jongeren dat gedrag vertoont dat 
niet door de beugel kan. Als uw kind toch meedoet, praat dit gedrag dan niet goed. Ouders leggen 
wel eens de verantwoordelijkheid voor het kwalijke gedrag van hun kinderen bij een ander. Wijs uw 
kind op zijn eigen verantwoordelijkheid: hij heeft de keuze om wel of niet met het overlast gevende 
gedrag van zijn vrienden mee te doen.  Leer uw kind dat het ook erg stoer is om heel duidelijk te 
zeggen: ‘Nee, ik doe echt niet mee!’   
 
5. Wees consequent 
Zorg dat u consequent bent. Dus niet de ene keer wel en de volgende keer niet straffen. Of erger: de 
ene keer erom lachen en de volgende keer boos worden.  
Zorg dat de straf, als het kan, verband houdt met de daad. Dus: excuus aanbieden aan iemand die 
meerdere keren is lastiggevallen en het opruimen van vuurwerkresten.  Kijk ook op: 

www.positiefopvoeden.nl.   

  

 
  

http://www.positiefopvoeden.nl/


Altijd iets te doen! 
 

 

Gratis kerstvakantieactiviteiten  
 

Zin om in de kerstvakantie te sporten? Team Sportservice Kennemerland organiseert 
verschillende gratis activiteiten voor kinderen die in de gemeenten Castricum of 
Heemskerk wonen of naar de basisschool gaan. Inschrijven is verplicht via de 
website www.teamsportservice.nl/kennemerland.  
 

Freerunnen: Een stoere activiteit waarbij je op eigen manier over de toestellen mag 
klimmen en springen. In de zaal staat een gaaf parcours van diverse onderdelen voor je 
klaar. Wie weet leer je nog wel een nieuwe freerun move!  
23 december, groep 3 t/m 5 (10.00-11.00 uur) en 6 t/m 8 (11.15-12.15 uur), de Velst 
Heemskerk.   
Sportinstuif: Vrij sporten en spelen in de grote sportzaal. Je kunt kiezen uit 
touwzwaaien, schommelen, trampolinespringen, de saltostoel, voetbal, jongleren en 
veel meer leuke activiteiten.  
24 december, groep 5 t/m 8 (10.00-11.30 uur) en 1 t/m 4 (13.00-14.15 uur), de Velst 
Heemskerk. 
Apenkooi 2.0: Een superleuk en intensief tikspel met 
veel toestellen, waarbij je uit handen moet blijven van 
de gorilla’s. Iedereen die van rennen, zwaaien en 
springen houdt kan meedoen! 

27 december, groep 3 t/m 5 (13.00-14.00 uur) en 6 t/m 8 (14.15-15.15uur), 
gymzaal 1e Groenelaan Castricum. 
 

Sportcarrousel: Vijf gave sporten op één ochtend! Je doet 
de volgende sporten: 
 Nerf battle: Met de Nerf guns en schuimpijltjes spelen we een kindvriendelijke vorm van 

paintball. Voor Nerfs, pijltjes en veiligheidsbrillen wordt gezorgd. 
 Kickboksen: De kickboksdocent van Club Karakter laat je zweten met een leuke en  
stoere kickboks workout.   
 Hockey: Een lekker snel spelletje nu het in de zaal wordt gespeeld. MHCC leert je 
verschillende hockey skills. Ben jij de bal de baas? 
 Smashbal: Je leert bij smashbal natuurlijk vooral hoe je hard moet smashen. De 
trainers van VV Croonenburg bedenken de leukste volleybalspelletjes. 
 Badminton: Badmintonclub Castricum laat zien dat je het hele jaar kunt badmintonnen. 
Het is een leuke snelle sport voor iedereen! 
2 januari, groep 3 t/m 8 (ingedeeld op groep), 10.00-12.00 uur, de Bloemen Castricum. 

 

Funvolley: Kennis maken met volleybal op een speelse manier: koprollen, spelen met ballonnen, gooien met de bal, 
rennen en heel veel leuke spelletjes. Verzorgd door VV Croonenburg.  
2 januari, groep 1 en 2, 10.00-11.00 uur, de Bloemen Castricum. 
 
Nerf battle: Een spannend spel waarbij de teams elkaar proberen te 

verslaan. De zaal is volgebouwd met schuilplekken en obstakels. Met de Nerf 
guns en schuimpijltjes spelen we hier een kindvriendelijke vorm van paintball. 

Team Sportservice Kennemerland zorgt voor Nerfs, pijltjes en 
veiligheidsbrillen. Heb je zelf een Nerf gun en/of een veiligheidsbril? Neem 
die dan mee!  

3 januari, groep 3 t/m 5 (9.45-10.30 uur) en groep 6 t/m 8 (10.45-11.30 uur),  
de Velst Heemskerk. 

 
Sportieve groet, medewerkers  
Team Sportservice Kennemerland 

 
 
 
 

 

http://www.teamsportservice.nl/kennemerland


 
 
   TOONBEELD presenteert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

‘De Kleine Prins' minimusical’ in Theater Koningsduyn 
 
Op zondag 5 januari 2020 om 15.30 uur speelt in Theater Koningsduyn de minimusical De Kleine Prins. Een 
voorstelling gebaseerd op het bekende boek uit de klassieke literatuur 'De Kleine Prins' van Antoine de Saint - 
Exupery, Franse schrijver en vliegenier (1900 - 1944). Het verhaal bezit alle kwaliteiten om kinderen en ook 
grote mensen te laten wegdromen in fantasieën die geen grenzen kennen. 
Het verhaal: De Kleine Prins woont op een kleine planeet met een roos en drie vulkaantjes, waarvan er twee 
werken en de derde niet - nou ja, je weet maar nooit! Hij is de hele dag bezig met het verzorgen van zijn 
planeet. Op een dag verlaat de prins zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal eruit ziet. Op zijn 
avontuurlijke reis naar andere planeten, komt hij een aantal bijzondere volwassenen tegen. Hij ontmoet o.a. 
een Koningin, een IJdeltuit, een Timmerman, een Muzikant, een Zakenman en een Lampopsteker. Tenslotte 
komt hij op de planeet aarde, waar hij in de Sahara een Vliegenier ontmoet die met motorpech is geland. De 
Vliegenier heeft nog maar voor een aantal dagen water en moet in die tijd zijn vliegtuig weer aan de praat 
krijgen.... De Kleine Prins gaat hem helpen en beleeft meer dan hij ooit voor mogelijk had gehouden.... 
'De Kleine Prins - minimusical' is een originele en vrije bewerking van John van Santen. Theater Van Santen 
zal op een sprankelende en speelse manier de sferen creëren, waarin De Kleine Prins en ander figuren tot 
leven komen. Een mooie voorstelling met live muziek, dans en zang. Ook de nodige humor, zal niet ontbreken! 
De Kleine Prins: "Grote mensen willen soms iets worden wat ze eigenlijk al zijn. Ze begrijpen nooit iets uit 
zichzelf en het is vervelend hun alles uit te moeten leggen!" 
 
De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar en vindt plaats in theater Koningsduyn, begint om 15.30 
uur en de toegang bedraagt € 8,50. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, bij de Readshop (Geesterduin), muziekhandel Borstlap, Boekhandel 
Laan en Vivant Rozing (Bakkerspleintje) of via www.toonbeeld.tv 
 

 


