MAART 2020
Agenda
2 maart
9 maart
11 maart

27 maart
30 maart

NSA Kookschool 15.45 uur
NSA Kookschool 15.45 uur
OPEN DAG 9-12 uur
MR aanvang 20.00 uur
RAPPORT mee
NSA Kookschool 15.45 uur
Meester- en Juffendag groep 1-2-3-8
Aula: Verkiezingen Provinciale Staten + Waterschappen
Maandsluiting groep 1/2 B
NSA Kookschool 15.45 uur

16 en 17 april

Schoolfotograaf

13 maart
23 maart
25 maart

(Noteer op uw Jaarplanner)

Hallo allemaal
Wat een ‘natte start’: weer beginnen met al die wind en regen! Het is wel weer fijn
om elkaar te zien. En het is ook erg knus binnen - in aangenaam verwarmd lokaal.
In groep 3 start Nathalie Camps als onderwijsassistente op dinsdag- en
donderdagmorgen. Wij wensen haar veel plezier bij ons op school!
Ellen vierde afgelopen dinsdag haar 40 jarig onderwijsjubileum! Uiteraard hebben
we haar toegezongen en in de bloemetjes gezet!
Na de voorjaarsvakantie zijn er weer twee Na Schoolse Activiteiten (NSA) gestart:
op maandagmiddag de kooklessen van Anouck van de Kookschool en op
woensdagmiddag de typelessen voor groep 6-7-8 van Dompvloet o.l.v. Josée.
Op woensdag 1 april beginnen de Schoolvoetbalvoorrondes weer. De planning
is iets gewijzigd: zowel de jongens als de meiden van groep 7 en 8 voetballen
die middag. Op 15 april volgen de jongens en meiden van groep 5 en 6.
Noteert u dit vast op uw Jaarplanner!
Ook zijn de data bekend van de Schoolfotograaf. (zie agenda)
We gaan de lente tegemoet!
Hartelijke groet,
Carla

In maart komen Cato van Loo (1C), Sonny Selle (1A), Daan Brouwer (1B),
Milou Bos (1A), Helena Rouweler (1A) en Reeve Makea (1C) bij ons op school.
Alle zes heel veel plezier op de JvS!!!

in maart
Cato van Loo, Sonny Selle, Daan Brouwer, Milou Bos, Helena Rouweler, Reeve
Makea, Roos Settels, Nian Klaric, Abbey Krom, Pim Dreschler, Merel v.d. Flier,
Bram Kranenburg, Rosie van Mechelen, Lasse Schoen, Pepijn
Feller, Sara en Julia van Borre, Maartje Fessl, Rikki van Rhijn, Jim Glandorf,
Liv de Pauw Gerlings, Mats van Schagen, Eva Walia, Annika Bavius, Hidde
Deuling en Robert Monasso
Ook juf Marjan, meester Duncan, adm. Martine en juf Carla zijn in maart jarig.
Allemaal een hele fijne verjaardag!

Ouderfeestavond vrijdag 29 mei 2019
Noteer alvast in uw agenda om niet te vergeten!
Het feest voor alle ouders van onze school.
Op vrijdagavond 29 mei van 20.30 tot 24.00 uur.
BINNENKORT BEKENDMAKING van het THEMA !!
Voor deze onvergetelijke avond krijgt u in april een uitnodiging.
Mis ‘m niet!

Nieuws vanuit de MR
Eind januari deden we vanuit de MR de oproep aan alle ouders en verzorgers om de staking te
steunen en door middel van twee acties aandacht te vragen voor de zorgen die we hebben over het
behoud van goed onderwijs. We willen iedereen hartelijk danken voor de massale ondertekening
van de petitie en het ophangen van de harten. Het is altijd weer fijn om te zien hoe groot de
betrokkenheid van iedereen is bij onze school, leraren en kinderen.
In dat kader kijken we ook met veel plezier terug op de ouderavond eind 2019, waarin we aan de
hand van vier thema’s met elkaar het gesprek zijn aangegaan. De aanbevelingen (zie hieronder) zijn
inmiddels besproken en voor een deel al in gang gezet. Ze blijven in ieder geval op de agenda van
de MR staan.
Hartelijke groet,
Els, Fiona, Gerda, Karin, Maaike, Susan.
Aanbevelingen Ouderavond oktober 2019
Communicatie
 Mails waar mogelijk bundelen
 Altijd voor de adressen van de ouders bcc gebruiken (gaat heel af en toe nog mis)
 Mails worden incidenteel doorgestuurd met nog de voorafgaande mailwisseling eronder. Dit is vaak
niet relevant en soms zelfs ongepast.
 Graag meer informatie over het kind en over de activiteiten in de klas
 Een substantieel deel van de ouders zou graag via 1 kanaal geïnformeerd worden, waarbij een app
het meest voor de hand ligt in deze tijd. (Klasbord, Social schools. Eventueel ook voor intekenen
oudergesprekken)
 Bij behoud van de huidige app: gebruiksvriendelijkheid verbeteren en vervolgens de mogelijkheden
beter benutten. Overweeg een andere app aan te schaffen, er zijn hele goede!
 Startgesprek beginperiode schooljaar ouder-leerkracht, om het kind te introduceren.
 Mails meer volgens een vaste stijl
 Eventueel centrale kalender in de school ophangen
 Communicatie waar nodig meer uniform tussen de verschillende leerkrachten
Tussenschoolse opvang
 De opvang: meer maatwerk (groep 1,2 meer sturing, groep 7,8 speciale activiteiten voor verzinnen),
meer mogelijkheden om te kiezen wat je gaat doen (binnen en buiten).
 Meer rust, even lekker niets kunnen doen. Daar plekken voor creëren.
 Meer aandacht voor de sociale veiligheid.
 Het gaat beter met Forte, graag behouden!
 Duidelijker maken bij wie je moet zijn bij incidenten. Pro-activiteit is gewenst als er iets is
voorgevallen.
 Het zou fijn zijn als kinderen hun eten en drinken wat vaker op hebben (bij de kleintjes).

School van de toekomst!
 Een goede balans behouden tussen digitaal en sociaal
 Bewegend leren
 Aandacht voor autonomie en talenten
 Kleinere klassen, maar niet te klein
 Fijn dat er verschillen blijven tussen scholen (bij schooltijden)
Sociale Veiligheid
 Leren omgaan met alles - begeleid -zowel school als thuis (samen) situaties verander je niet altijd,
wel hoe je er naar kijkt en hoe je er mee kunt leren omgaan
 Korte lijntjes en open gesprek (wat zien we, wat zegt het, wat doen we?)
 Dialoog - samenwerken (rots en water - gouden weken etc.)
 Tijd nemen voor check bij leerkracht: hoe gaat het?
 Skills / hulp (bij begeleiding bij het kind, bespreken
 Omgeving - leeromgeving netter - school / ouders - geeft ruimte in hoofd en om te leren

Ondersteuning op school - hoe zit het ook alweer?
In elke groep krijgt elk kind van hun meester of juf de ondersteuning die het op haar of zijn niveau
nodig heeft. Vanuit de lessen en methodetoetsen bepaalt de leerkracht, waar de kinderen nog extra
op moeten oefenen of misschien al een stapje verder kunnen nemen.
Dit noemen we de basisondersteuning. Deze basisondersteuning gebeurt iedere dag.
NB. Onder de basisondersteuning vallen ook de leerlingen met dyslexie, rekenproblemen en
dyscalculie. Leerlingen met minder en meer dan gemiddelde intelligentie en leerlingen die op
sociaal-emotioneel vlak ondersteuning nodig hebben.
Drie keer per jaar worden alle leerlingen met de Intern begeleider (Mirelle Wendelgelst) besproken.
Dit noemen wij de groepsbesprekingen. Hier wordt gekeken naar de groei van de leerlingen, de
ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied, werkhouding en concentratie, ondersteuningsbehoeften
en eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden (bijv. extra ondersteuning
en/of onderzoek). De leerkracht gaat hierover in gesprek met de ouders.
Dan is er nog extra ondersteuning. Dit is ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning kan
worden geboden. Hier is bijv. extra personeel, speciale aanpak of aanpassing van leer-of
hulpmiddelen voor nodig.
Dit kan d.m.v. een workshop of een arrangement.
Workshop:
Wanneer de ouders op de hoogte gebracht zijn van extra ondersteuning – naast basisondersteuning
in de klas - krijgen de leerlingen in groepjes van 2 tot 4 personen (buiten de groep) ondersteuning
van een onderwijsassistent. Vijf weken lang oefenen de kinderen aan een bepaald
ontwikkelingsgebied. De leerkracht houdt de regie.
Arrangement:
Leerlingen die een arrangement nodig hebben, krijgen ondersteuning die past bij de specifieke
ondersteuningsbehoefte. Deze aanvraag voor ondersteuning loopt via het Samenwerkingsverband
PO IJmond. (https://passendonderwijsijmond.nl/ ). Hier wordt een ontwikkelingsperspectief-plan
voor opgesteld via een Topdossier.
NB. Extra ondersteuning in de vorm van:
Workshop: leerlingen die een achterstand op leerniveau hebben
Arrangement: leerlingen die een eigen leerlijn hebben, anderstalige leerlingen, gedragsproblematiek,
lage intelligentie, downsyndroom, motorische ondersteuning
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig gevolgd en op maat wordt ondersteuning
geboden. Soms maken de kinderen kleine stapjes en soms weer wat groter.
Wij geven de leerlingen ruimte om te groeien in zijn of haar tempo, binnen het niveau wat bij hem of
haar past.
Met vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Vriendelijke groeten, Mirelle Wendelgelst (Intern Begeleider)

Nieuws uit de groepen
Kijkt u op onze site voor nieuws: www. jvscas.nl

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.
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:
0251 – 658058 of mail naar: info@fortekinderopvang.nl

Vakantierooster Castricum 2019 - 2020
Pasen
Studiedag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

13 april 2020
23 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
22 juni 2020
3 juli t/m 14 aug. 2020

Vakantierooster Castricum 2020 – 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

12 t/m 16 okt. 2020
21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021
22 t/m 26 febr. 2021
5 april 2021
26 apr. t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m/ 20 aug. 2021

Maandsluiting groep 1 /2 C

op 27 februari 2020

thema Robots

woensdag 11 maart
9 - 12 uur
Kom sfeer proeven op scholen van de ISOB

Hoort zegt het voort !

