
Juni 2020 

Agenda   
  1 juni   Pinksteren vrij    
22 juni   STUDIEDAG: alle kinderen zijn vrij   
18 juni   MR 20.00 uur 

  
  

Hallo allemaal  
In deze coronatijden is de agenda wel heel erg kort.  
Toch gaat alles achter de schermen zoveel mogelijk ‘gewoon door’. 
Alleen op een andere manier dan we gewend waren. 
De Doorschuifmiddag gaat dit jaar ook op een andere manier plaatsvinden. 
 
Binnenkort krijgt u per mail de groepsbezetting voor komend schooljaar  
toegestuurd. De laatste gesprekken hierover worden gevoerd. 
Er is echter één naam die daar niet meer op voor komt. 
Susan van der Zee gaat vanaf augustus 2020 gebruik maken van de optie 

 keuzepensioen en stopt met werken in het onderwijs. Zij heeft 42 jaar haar  
leskracht en teaminzet gegeven op diverse scholen in Nederland. 
Wij hebben de afgelopen zes jaar genoten van haar guitige grappen en gaan  
haar kracht en inzet ontzettend missen! 
Carla  
 

 

in juni 
Fiep Morsch, Derk Peters, Charlotte Jansbeken, Peter Sluis, Bobbi Kapr,  
Puck Oud, Daan Oud, Pien de Vries, Lars van Loo, Lente Veldt, Mendel  
van Campo, Len Voebel, Yannick Snijders, Pepijn Genders, Mik Jongbloed, 
Spencer Leijting, Syb van Schagen, Tarek Ahmad, Noah Bakker, Sjors 
Voebel, Lisa Haringman, Thomas Nugteren, Isa Verzijde, Bas Gischler,  
Siep Huisman, Max Kaaijk, Melle Lameijer, Jair Maas, Mathé Meijer en  
Jesper Toepoel.  
 
Juf Ellen en juf Susan zijn ook jarig in juni. 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

 

Bellen tussen 8.00 en 8.15 uur 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind uitsluitend telefonisch af te melden ’s 
morgens tussen 8.00- en 8.15 uur?  
En daarbij dan ook duidelijk vertellen of het om corona gerelateerde klachten 
gaat? Wij moeten dit nl. bijhouden van de GGD. 

 
 

JVS op INSTA 

Langs vele wegen informeren wij u over de gang van 
zaken op school. Zo leest u deze Juliaandacht en checkt 
u vast regelmatig onze site.  
U kunt ons ook vinden op  Instagram.  
Volg ons op jvs_cas. 
Ook via de site vindt u de Instagram pagina door 
onderaan op het Insta logo te klikken. 

 
 



Nieuws van de MR  
Via Teams wordt er vergaderd in deze corona periode. 
Inmiddels zijn er diverse reacties binnen gekomen op de oproep aan ouders om zich  
kandidaat te stellen voor de vacante plek. Er zal dus een verkiezing worden georganiseerd.  
De MR verkiezingscommissie blijft alle ouders via de mail informeren hierover. 
 

 

 
Heeft u al een inschrijfformulier voor uw jongere kind opgehaald?  
Mail voor een inschrijfformulier even naar Carla. 

 
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 
 

Vakantie rooster 2019-2020 

Pinksteren    1 juni 2020 
Zomer    3 juli t/m 14 aug. 2020 

  

Vakantie rooster 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 

 

            

Waarom praten zo belangrijk is 
Wanneer we met onze kinderen praten, leren we ze hoe je moet praten, luisteren en communiceren met 
anderen. Je kind die je iets laat zien dat hij of zij heeft gemaakt, een vraag stelt of over hun dag vertelt:  
deze kleine gesprekjes zijn allemaal leermomenten voor je kind. 
  
Voor baby’s kan elk geluid een manier zijn om met ze te communiceren. Praat, zing en kir zoveel mogelijk 
tegen ze. Benoem dingen om hun heen als je praat. Hiermee leren ze hoe je welke woorden bij de dingen 
horen. 
  
Als ze ouder worden beginnen kinderen dingen zelf te benoemen. Ze wijzen iets aan en zeggen 
bijvoorbeeld: ‘auto’. Dan kun je antwoorden: ‘Ja, dat is een rode auto’. Zo laat je ze weten dat ze het goed 
hebben, geef je ze een nieuw woord en zet je het samen in een makkelijke zin voor ze. 
  
Peuters en kleuters stellen veel vragen. Ze beginnen hun eigen woorden te verkennen en zullen je vragen 
stellen over dingen die ze niet begrijpen of die ze ongerust maakt. 
  
Wanneer kinderen naar je toe komen en een vraag stellen, stop dan even met wat je aan het doen was. 
Geef ze aandacht en luister naar wat ze te zeggen hebben. Je kunt ook aan ze vragen wat ze denken of 
vinden. Wanneer je tegen je kinderen praat draagt dit ook bij aan de relatie tussen jou en je kind. Kinderen 
voelen zich dan vrijer en veiliger om met je te praten. En dit is belangrijk bij het opgroeien. 
 
De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden 
Het onderwerp hierboven: 'Samen praten' is zeker een leuk onderwerp van gesprek!  
Het heeft te maken met het tweede basisprincipe van Positief Opvoeden: Laten leren door positieve 
ondersteuning. Wil je hier meer over weten, kijk dan op www.positiefopvoeden.nl 

http://www.fortekinderopvang.nl/
http://www.positiefopvoeden.nl/

