
Mei 2020 

Agenda   
11 mei   Start A groepen  
12 mei   Start B groepen (en 6C) 
21 en 22 mei  Hemelvaart vrij    

     

Hallo allemaal  
   De school mag weer open! 

Fijn om iedereen - op gepaste afstand weliswaar - dan weer te zien! 
Het gaat er wél heel anders uitzien dan we gewend waren. 
Alle maatregelen zijn bedoeld om het virus zoveel mogelijk te beperken. 
Met alle hygiëne voorschriften van dien. In ieder geval hebben de  
kinderen in de afgelopen weken heel goed geleerd hoe ze hun handen  
moeten wassen én waarom! 
 
Groepen zijn gehalveerd (en soms in drieën gedeeld) en deze corona 
groepsindeling wordt volgende week woensdag per mail door de  
leerkracht verstuurd. 
Er is bij die verdeling zoveel mogelijk rekening gehouden met  
Noodopvang en broertjes en zusjes. Zelfs TSO lijsten zijn geraadpleegd.  
NB. Er is absoluut géén mogelijkheid om onderling van dag te wisselen.  
  
De anderhalvemeter-maatschappij komt met allerlei ‘nieuwe uitdagingen’. 
Dus komen alleen kinderen op het plein en zetten ouders hun kind af  
voor het hek - in strikte tijdsblokken en op gepaste afstand van elkaar.  
En… in deze NOODSITUATIE mogen wij van RIVM niet anders dan een  
continurooster draaien, om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken 
 
We hebben met alle ISOB scholen, team en MR overleg gehad om de  
herstart zo gunstig mogelijk te laten plaatsvinden vanaf 11 mei.  
Uitgangspunt is dat alle kinderen in halve groepen twee volle dagen en 
om de week een woensdagochtend naar school gaan. Het ‘les-op- 
afstand-model’ wordt losgelaten. De kinderen krijgen wel huiswerk mee. 
 
Zodra team en MR hun volledige instemming hebben gegeven aan het  
hele plan van aanpak zal ik dit versturen. Houd uw mailbox in de gaten! 
 
Nu even twee weken rustig aan. 
Geniet van de meivakantie! 
Carla 

 
 

 
In mei worden Skipp Glorie (1B) en Roef Boots (1C) vier jaar. Zij starten 
door de coronacrisis pas na de zomervakantie.  
Charlotte en Thijs Oortwijn komen starten in groep 3.  
Veel plezier allebei! 

 

     in mei 
Skipp Glorie, Roef Boots, Siem de Wit, Sophie Berger, Noa Schouten, 
Maud Brink, Manuel Berroa, Katie Kire, Jouke Sikkens, Merel v.d. Hoeven, 
Max van Borre, Rosanne Boxma, Liv Hermans, Lotte Kemperink, Isa 
Snijders, Mozamel Sulaimankhil, Florine van Til en Cato Wassenaar.  
Ook juf Jolanda en juf Amanda zijn in mei jarig! 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 



 

Nieuws uit de OC 

Beste ouders, 
 
Hierbij een (financiële) update van de Oudercommissie.  
Jullie hebben (bijna) allemaal betaald voor de vrijwillige ouderbijdrage en voor het schoolreisje. 
Daarvoor danken we jullie hartelijk. 
Helaas liggen de activiteiten van de oudercommissie sinds maart stil en zal er ook geen 
schoolreisje plaats vinden dit schooljaar. 
Hierbij geef ik wat informatie over de verwerking van beide bijdragen. 
 
Schoolreisje 
Ons voorstel is om het geld voor het schoolreisje door te schuiven naar volgend schooljaar.  
Het is voor ons namelijk een enorme klus om elke bijdrage apart weer terug te storten. En we 
gaan uit van een schitterend schoolreisje volgend jaar! 
Groep 7 wordt volgend jaar groep 8. Groep 8 heeft volgend jaar geen schoolreisje meer, maar 
een kamp. Het geld wat nu betaald is, zal daarom in mindering worden gebracht op de bijdrage 
voor het kamp in 2021. 
 
Ouderbijdrage 
Een groot deel van de vrijwillige ouderbijdrage is al besteed. De piek in de uitgaven ligt namelijk 
rondom Sinterklaas en Kerst. We zullen wel wat geld overhouden dit jaar. 
Het is nl. zo dat een evenement - wat eens in de vier jaar wordt georganiseerd en waarvoor we 
dus 4 jaar sparen - dit jaar helaas niet plaats kan vinden. Dat is een dag Olympische Spelen 
voor de bovenbouw in het Olympisch Stadion.  
Voorstel is hier ook om het geld gereserveerd te houden. Dat kan dus betekenen dat de bijdrage 
voor volgend schooljaar bijvoorbeeld lager gaat uitvallen of dat we extra activiteiten gaan 
organiseren. 
We zullen dat als oudercommissie gaan bespreken en houden jullie op de hoogte hiervan! 
Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen deze gericht 
worden aan Rob Toepoel rob.toepoel@gmail.com. 
 
Vriendelijke groet van de Oudercommissie. 
 
 

Nieuws uit de MR 

Mooi om te zien dat er vanuit allerlei hoeken en op verschillenden manieren steeds nieuwe 
mogelijkheden worden gebruikt en ingezet. Filmpjes worden gemaakt en gedeeld, 
voorleesverhalen van de leerkracht. En ja, dat is soms "lastig" en zoeken. Na de eerste primaire 
weken - veel in de "actiemodus" om dingen door te kunnen laten gaan - komen we wat meer in 
de fase: wat nu. Hoe gaan we de komende tijd met deze situatie om, wat kunnen we hiervan 
leren, wat kan er beter? 
 
Zaken waar we tijdens onze MR sessie via Teams vorige week volop over gesproken hebben:  
Wat doet dit met de kinderen en de leerkrachten? Hoe gaan we om met de begeleiding, waar 
zijn we tevreden over en waar schieten we tekort of willen we meer en kan dat dan ook? En hoe 
dan? Er wordt gekeken naar andere scholen en landen, wat kunnen wij inzetten wat bij anderen 
al goed werkt, en wat past bij onze school? Waar zien we mogelijk hiaten ontstaan in kennis en 
kunde en hoe pakken we dat als school het beste op? Maar ook landelijk gebeurt er van alles. 
Welke methodes kunnen of moeten worden aangepast voor als de scholen weer open gaan?  
Carla informeert ons allemaal zodra er ook daarover meer bekend is.  
 
De komende weken wordt er meer duidelijk over het hervatten van het onderwijs. Ondertussen 
wordt er op de JVS nu al volop gebrainstormd over hoe we weer kunnen "opstarten". Uiteraard 
met aandacht en zorg voor alle belangen én de gezondheid. Heb je daar zelf goede ideeën 
over? Laat het vooral weten en mail naar Carla.  
 

mailto:rob.toepoel@gmail.com


MR verkiezing 
Heeft deze situatie je geïnspireerd om actief te willen bijdragen aan het verder verbeteren van 
de kwaliteit van onze school? Merk je dat je actief mee zou te willen denken over het beleid? 
Geef je dan nu op als kandidaat voor de MR!  
Mijn termijn(en) zitten er op en nadat ik mij vele jaren met plezier heb ingezet voor de JVS maak 
ik graag plaats voor een nieuwe kandidaat en stel ik mijn plek verkiesbaar. Een mooie en leuke 
kans om op een andere manier betrokken te zijn als ouder. Wil je eerst meer informatie? Bel 
gerust, ik praat je graag even bij (06-38905148).  
Nadere informatie over die MR verkiezing volgt later. 
 
Vriendelijk groet, ook namens Susan, Gerda, Maaike, Els en Fiona,   
Karin Grent  
 

Vakantierooster Castricum   2019- 2020 
Hemelvaart   21 en 22 mei 2020 
Pinksteren     1 juni 2020 
Studiedag   22 juni 2020 
Zomervakantie     3 juli t/m 14 aug. 2020 
 
Vakantierooster Castricum    2020-2021 
Herfstvakantie   12 okt. t/m 16 okt. 2020 
Kerstvakantie   21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021 
Voorjaarsvakantie   22 febr. t/m 26 febr. 2021 
Pasen     5 april 2021 
Meivakantie   26 apr. t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart   13 en 14 mei 2021 
Pinksteren   24 mei 2021 
Zomervakantie   12 juli t/m 20 aug. 2021 
 
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 
       
 
 
 

 

       
 
 
 


