
      FEBRUARI 2020 

       Agenda   

           3 februari  School judo dag 3 
                                4 februari  Voorstelling “South Pass City” voor groep 7 en 8 
           7 februari  Maandopening groep 4 
                              10 februari  School judo laatste dag   

10 t/m 14 febr.  Gevonden voorwerpen: in hal bij de kleuters  
11 februari  Auticafé aanvang 20.00 uur   
13 februari  VERKLEEDFEEST 
14 februari  Studiedag team: alle kinderen zijn vrij ! 
17 t/m 21 febr.  Voorjaarsvakantie 
24 febr. t/m 27 febr. Adviesgesprekkenweek VO groep 8 
24 febr.t/m 13 mrt. Oudergesprekkenweken voor groep 3 t/m 7 
26 februari  Start Dompvloet type cursus in de aula  groep 6-7-8 
27 februari  Maandsluiting groep1/2 C 
   

Hallo allemaal  
Hartelijk dank aan alle ouders die onze Noodkreet Petitie hebben getekend!  
Er gaan 7 collega’s staken op de Dam in Amsterdam en vijf collega’s staken mee  
Met de ISOB. Het manifest zal worden overhandigd aan enkele wethouders. Wellicht is 
Lodewijk Asscher hierbij aanwezig. Dit aanbieden zal plaatsvinden vrijdag 31 januari op  
obs Sokkerwei om 12.30 uur. (zie brief per mail) 
Vanaf 1 februari neemt Juf Willemijn uit groep 1/2C een half jaar onbetaald verlof op. 
Juf Inge en juf Margriet zullen de groep draaien tot de zomervakantie. Blij dat er in deze 
krapte op de arbeidsmarkt toch weer een oplossing is gevonden! 
Op 11 maart is er opnieuw een OPEN DAG voor potentiële nieuwe ouders.  
Op het kastje bij de kleuteringang en op de tafels bij de hoofdingang liggen brochures. 
Klaar om mee te nemen! Wijs uw buren met jonge kinderen op onze school en neem 
gerust een brochure mee. Graag nodig ik u uit om die goede ‘ambassadeursrol’ te  
willen blijven vervullen!  
Momenteel zijn de IPC thema’s in de diverse groepen als volgt:  
groepen 1/2: Techniek - groep 3: Ruimte - groep 4:  Mijn lijf - groep 5/6: Ben je in vorm? - 
groep 7: Europa -  groep 8: Jong ondernemen. Na de voorjaarsvakantie starten alle 
kleuters met het thema: “Kriebelbeestjes” en de groepen 7 en 8 gaan samen het thema 
“Wie is de grootste” behandelen. 
Op 13 februari is er weer het traditionele JVS VERKLEEDFEEST !!  
De dag er na zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 
Carla 
 

 
In februari starten Teun Trakzel (1A), Bo-Evy Lankamp (1A), Rienk Bootsman (1B) 
en Hanna de Groot (1C).  Veel plezier bij ons op school! 
 
     

  
     in februari 

 Teun Trakzel, Bo-Evy Lankamp, Rienk Bootsma, Hanna de groot, Roar Schermer,  

 Roos van Schagen, Naud Tijkotte, Sep Verzijde, Mats Vollers, Nora Langeveld,  
 Jara v.d. Hoeven, Brett Lecaille en Toby Mier.  
 Ook juf Annette is in februari  jarig!  

 Allemaal een hele fijne verjaardag ! 



 

Gevonden voorwerpen en kleding         
Het “gevonden-voorwerpen-kastje” bij de ingang van de kleuters is alweer boordevol. In de week voor de 
voorjaarsvakantie hangen/liggen in de Onderbouwgang alle gevonden voorwerpen. We laten de kinderen 
altijd zelf kijken of ze iets herkennen. Ook voor alle ouders is er dus die mogelijkheid om te kijken ! 
Alle kledingstukken die er op die 14e februari dan nog liggen worden aan de Kledinginzameling gegeven. 
 
 

OUDERFEESTAVOND:  vrijdag 29 mei 2020 
Noteer alvast in uw agenda om niet te vergeten!  
Het feest dat georganiseerd wordt voor alle ouders van onze school.  
Vrijdagavond 29 mei van 20.30 tot 24.00 uur.  
 
De voorbereidingen zijn gestart! 
Wat het Thema is….. blijft nog even een verrassing!! 
Hou de Juliaandacht in de gaten! 

 
 
Deuren dicht! 
De winter is nog niet voorbij. Wilt u bij het weggaan de deur sluiten?  
NB. Ook i.v.m. de veiligheid willen wij dat de deuren goed dicht zijn.  

 
Inschrijven jongere kind 
Heeft u uw jongere kind nog niet aangemeld? Kom even langs voor een formulier! 

 
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 mailen naar: info@fortekinderopvang.nl 
 
NSA Van de Kookschool 
Op 2 maart start Anouck van de Kookschool – bij voldoende aanmelding - weer een nieuwe cursus  
koken voor kinderen in de aula van onze school. 
Op vijf maandagmiddagen koken kinderen uit groep 3 t/m 8 in groepjes. Iedere les duurt vijf kwartier. 
U kunt uw kind hiervoor nog opgeven via www.vandekookschool.nl of bel naar 06 42056171 

 
NSA Dompvloet typecursus  

Na de voorjaarsvakantie start op woensdag 26 februari weer een cursus      typen 
als naschoolse activiteit voor leerlingen uit groep 6-7-8. 
Inmiddels hebben zich 11 leerlingen aangemeld.  
De cursus gaat dus door. 
Er kunnen nog enkele kinderen meedoen. 
Voor informatie kunt u terecht op de site: www.tijdvoortypen.nl  
of bellen met 06-49942618 

 

Vakantie rooster Castricum 2019 - 2020 
     Studiedag   14 febr. 2020 

Voorjaarsvakantie  17 febr. t/m 21 febr. 2020 
Pasen   13 april 2020 
Studiedag    23 apr. 2020 
Meivakantie   27 apr. t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart   21 en 22 mei 2020 
Pinksteren     1 juni 2020 

   Studiedag   22 juni 2020 
       Zomervakantie    3 juli t/m 16 aug. 2020 

https://isobscholen.sharepoint.com/julianavanstolberg/Directie/JULIAANDACHT/FEBRUARI%202019/www.vandekookschool.nl
http://www.tijdvoortypen.nl/


 Stichting Jeugd Theater Heiloo        

  Zaterdag en zondag 1 en 2 februari a.s.  
  spelen 30 jongeren van Jeugdtheater Heiloo  
  de muzikale familievoorstelling  
  

“OVERVERHIT !” 
 
  in theater de Beun in Heiloo. 
 
  Onze eigen drama-juf Sanne Himmelreich 
  heeft de musical geschreven en doet ook  
  hier de spelleiding. 
   
  Ga het zien komend weekend! 
  Kijk op de posters op de diverse prikborden. 
 
  NB. Het loopt allemaal goed af gelukkig!  
 
  Waar gaat het over? 
  Op de Weerwolk wordt al het weer voor de  
  planeet gemaakt. De weerwerkers zijn hier  
  elke dag druk aan het werk. Onder leiding van de  
  Weermeester en zijn assistenten loopt het hier 
  altijd als een zonnetje.  
  Ook Sunny schijnt heerlijk en is tevreden.  
  Maar er gaan dingen veranderen…. 

 
 

 

Gratis sporten in de voorjaarsvakantie! 
Kom je ook gratis sporten in de voorjaarsvakantie met Team Sportservice 

Kennemerland? Iedereen die in de gemeenten Castricum of Heemskerk woont 

of naar de basisschool gaat kan meedoen!  

Inschrijven kan via de website www.teamsportservice.nl/kennemerland.         

Hier zijn ook alle tijden te vinden. 

 
GGD Hollands Noorden 
GGD Hollands Noorden organiseert in het komende half jaar twee verschillende activiteiten: (zie posters) 
 

1. Workshop  “De kinderen scheiden mee”   voor kinderen van 6-12 jaar  
Een steuntje in de rug voor kinderen van 6 tot 12 jaar, van scheidende of gescheiden ouders. 
 
Ouder bijeenkomst:   maandag  6 april 2020 
Workshop kinderen:  woensdag 8 april 2020 

 
2. Cursus “Positief Opvoeden”  voor de leeftijd 2 -12 jaar  

op 5 maandagavonden: 11, 18, 15 mei  en 8 en 22 juni 2020 
 
 
NB. Beide activiteiten worden aangeboden door de gemeente Castricum en zijn gratis te bezoeken. 
       Locatie: Geesterduinweg Castricum 
       Informatie en aanmelden: www.ggdhn.nl/cursussen 
 

http://www.teamsportservice.nl/kennemerland
https://isobscholen.sharepoint.com/julianavanstolberg/Directie/JULIAANDACHT/FEBRUARI%202019/www.ggdhn.nl/cursussen

