
                Juli 2020  
Agenda     

  1 juli   Juffendag groep 5    
Eindmusical voor ouders groep 8:  
om 16 uur en om 19 uur 

      2 juli   LAATSTE SCHOOLDAG 2019-2020  
      Eindmusical voor ouders groep 8 om 19 uur 
 

Hallo allemaal 
In deze laatste Juliaandacht nemen we traditiegetrouw afscheid van groep 8. 
Verderop vindt u een overzicht van de VO scholen waar ze  
na de zomervakantie verder zullen gaan. 
Ook nemen we afscheid van meester Theo Ploegaert, die 
zijn carrière afsloot als Remedial Teacher op de JvS.  
En… zoals al eerder aangekondigd: juf Susan van der Zee 
stopt er mee. Zij gaat genieten van haar keuzepensioen! 

    
Heel veel dank aan alle OC en MR leden, die ons dit jaar met raad en daad  
hebben bijgestaan.  
Dank ook aan alle hulpouders, die dit jaar - voor de coronatijd – hebben mee 
gewerkt om activiteiten op een fijne manier mogelijk te kunnen maken voor de 
kinderen. Gaby Meijer: bedankt voor het maken van die prachtige groepsfoto’s! 
 
We gaan nu eerst genieten van een welverdiende vakantie.  
Laten we hopen dat het coronavirus niet weer de kop op steekt in het najaar. 
En zoals we nu al weten: veel van de organisatie die nu in gang is gezet zal na 
de zomer worden gecontinueerd. Die anderhalve meter samenleving is er nog 
wel een tijdje… 

   
  Nog even een paar dagen ‘knallen’! 
  Carla 

 
 
   
  
   

 in juli 
Nola Renckens, Anna Schouten, Bo Touber, Jayde Wiersma, Elise Elif Civan,  
Zoë Apeldoorn, Noa Beentjes, Cato van Amstel, Sjors van der Schaaf, Nora 
Bakker, Jonah Huybregts, Maz van Diepen, Valentina Rouweler, Elise Dekker, 
Stef Schoen, Tomme Rijkers, Lucas Jongsma, Isabel Sluis, Cathelijne van 
Zuilekom, Quirijn Grent, Max Tijkotte, Roxy Uhl en Fenne Schipper.  
 
Ook meester Stefan en juf Lianne zijn in juli jarig. 

 
ook alvast in augustus  
Sep v.d. Driesche, Jilles van Amstel, Mats Spaanderman, David Smid,  
Lennart Philippa, Noor van Dijkhuizen, Teddy Green, Roosmarijn v.d. Flier,  
Hilde Slofstra, Joep Zoontjes, Mara Berger, Sebastiaan Gijzen, Ella Heres,  
Pit v.d. Voort, Djuna Hendrikse, Hanna Matena, Emran Sulaimankhil,   
Noor Broos, Jazz van Rhijn, Guus Westrik, Julie Kire, Myrthe Schipper,  
Stan Dekker en Jeyson v.d. Velde.  

 
Ook juf Petra, juf Anja en juf Jutta zijn in augustus jarig. 
 

Allemaal alvast een hele fijne verjaardag! 



       
             
 
 
 
 

Direct na de zomervakantie komen bij ons op school: 
Roef Boots (1C), Fiep Morsch (1A) , Derk Peters (1C), Anna Schouten (1A), Bo Touber (1B),  
Elise Elif Civan (1B), Sep v.d Driesche (1B), Jilles van Amstel (1C), Jayde Wiersma (2B),  
Nora Bakker (3A), Emma Wong (3A), Sebastiaan Gijzen (3A) en Ilse Huisman (3B) 
    

             
We begroeten na de zomervakantie ook vier nieuwe collega’s:  
juf Jutta wordt de nieuwe collega naast Inge in groep 1/2C; 
juf Janneke G. wordt de nieuwe collega in groep 3B; 
juf Karin wordt de nieuwe collega naast Gerda in groep 4;  
Juf Janneke A. wordt de nieuwe collega naast Maaike in groep 5.  
 
 

Heeft u al een inschrijfformulier voor uw jongere kind opgehaald? 
Kom dan na de vakantie even langs bij Carla. 
 
 

Vakantierooster Castricum   2020 - 2021 
Herfstvakantie  12 t/m 16 okt. 2020 
Kerstvakantie  21 dec. 2020  t/m 1 jan. 2021 
Voorjaarsvakantie  22 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 

 

 
Nieuws uit de groepen 
Kijkt u voor het laatste nieuws uit alle groepen op onze website: http://www.jvscas.nl/ 

 
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 
 
  
 

In week 33 zal de organisatie bekend worden gemaakt wat betreft schooltijden en andere handige 
informatie. De eerste schooldag is dan weer op maandag 17 augustus. 
In de eerste week na de vakantie ontvangt u digitaal: de Jaarplanning, de Schoolgids en het 
jaarverslag 2019-2020. 
Voor nu wens ik  
 
 

IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE ! 

 

http://www.jvscas.nl/
http://www.fortekinderopvang.nl/


Waar gaan de groep 8 leerlingen naar toe? 

Kennemer College Heemskerk 
Aniya Arzaghi 
 
PCC Heiloo 
Eline Hennequin 
 
Clusius College in Castricum 
Annika Bavius, Wies v.d. Heuvel van Varik, Vlin Hoving, Max Kaaijk, Toby Mier 
 
Jac. P. Thijsse College in Castricum 
Sam Andreas, Fay Bakker, Milco Baltus, Hidde Deuling, Siep Huisman, Jair Maas,  
Mathé Meijer, Jesper Toepoel, Jonas Voebel 
 
Bonhoeffer College in Castricum 
Eliza Berger, Bas Gischler, Mike Huige, Rijk Huisman, Justus Jongsma, Melle Lameijer, 
Robert Monasso, Anna Rikken, Janne Schekkerman, Fiene Smits, Dinand van Sprang,  
Khatera Sulaimankhil, Lynn van Til, Milou van Til, Loïs Veenboer, Cato Wassenaar 
 
 
 

 
  



Afscheid van meester Theo  
Na 46 jaar neemt Theo Ploegaert afscheid van het onderwijs.      
Direct uit militaire dienst begon meester Theo in Heemskerk  
bij de Otterkolken waar hij 30 jaar heeft gewerkt in met name  
de bovenbouw.  
Daarna nog 10 jaar in Uitgeest op de Paltrok  
en tot slot 6 jaar in Castricum op de JvS:  als ondersteuner  
voor individuele leerlingen. 

 
Iedere leerling die aan meester Theo denkt zal zich meteen  
de prachtige verhalen herinneren, net als de onmetelijke passie  
voor biologie, aardrijkskunde en muziek.  

 
Thuis wachten op Theo ook vele diertjes, planten, vissen in de vijver 
en de tuin. Als dat met net zo veel enthousiasme gaat als hij had voor 
het onderwijs, dan zal hij zich niet vervelen. 
Theo: bedankt! 

 

Afscheid van juf Susan 

Susan gaat genieten van haar 
welverdiende pensioen. 
 
Na 42 jaar werkzaam te zijn geweest op 
diverse scholen in Nederland stopt 
Susan eind deze week echt met 
werken.. 
 
Ze fêteerde haar team met overheerlijke 
vruchtenvlaaien en op 3 juli zwaaien wij 
haar uit na een heerlijke afscheid - 
barbecue met z’n allen in de schooltuin. 
(Met dank aan de familie van Borre) 
 
We wensen Susan veel puzzelplezier,  
want daar krijgt ze nu lekker de tijd voor. 
Ook gaat ze vast genieten van een 
musical op z’n tijd. De theaters gaan 
immers weer open. 
 
En wij…. gaan haar humor en guitige 
grapjes missen! 
 
Wellicht stuurt ze ons af en toe een 
grappig filmpje – vast ook rond 1 april.   

 
Susan: het ga je goed! 
 
 
 
 
 
  



BOSdag in coronatijden 
 

                
 
Op woensdag 24 juni werd de spelletjesochtend voor de onderbouwgroepen 1-2-3 een groot succes! 
Alle leerlingen van groep 8 hadden in tweetallen hun spelonderdeel goed voorbereid en alles verliep 
op rolletjes. Het mooie weer speelde ook goed mee gelukkig! 

 
Nieuws uit de MR 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Nog een paar dagen naar school en dan 
begint de zomervakantie.  
We kijken terug op een vreemde maar ook 
drukke periode, waarbij we vooral heel blij  
zijn dat onze kinderen weer naar school 
kunnen en mogen. Er zijn discussies gevoerd 
over de volledige heropening van de school 
waarbij er verdeeldheid was over de manier 
waarop de school weer zou opengaan. Het 
heeft ons in ieder geval inzichten gegeven 
over hoe we zaken eventueel anders kunnen 
aanpakken.  
  
We hebben inmiddels de laatste MR 
vergadering van dit schooljaar achter de rug 
en hebben daarin de schoolgids voor het 
nieuwe jaar vastgesteld.  
Het was tevens de allerlaatste vergadering 
van Susan (PMR) en Karin (OMR). We gaan 
hen erg missen, met name om hun ervaring, kennis en passie voor onze school.  
Gelukkig kunnen we na de vakantie rekenen op twee nieuwe MR-leden (Tanya en Barbara) en gaan 
dan met nieuwe energie aan de slag. We moeten afwachten of er dan weer andere protocollen aan 
de orde zijn, dat is waarschijnlijk pas in de laatste week van de vakantie bekend.  
Mochten er ondertussen vragen zijn voor de MR: mr.jvstolberg@isobscholen.nl 
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie! 
Hartelijke groet, de MR 
  

Nieuws uit de OC 
Ook in de OC nemen we afscheid van drie leden.   
Wij bedanken Rob Toepoel voor zijn jarenlange (!) rol als penningmeester 
van de OC.  
Ingrid Tulp neemt afscheid, want Janne gaat naar het VO.  
Ook Esther Ransijn heeft aangegeven te willen stoppen. 
 
Namens ons allemaal: 

ontzettend bedankt voor jullie inzet voor de JvS! 
 

 

mailto:mr.jvstolberg@isobscholen.nl


 

Activiteiten Team Sportservice Kennemerland  
 
 

Gratis zomervakantieactiviteiten Team Sportservice Kennemerland  
Zin om in de zomervakantie gratis te sporten? Woon je in de gemeenten Castricum of Heemskerk 
of ga je er naar de basisschool? Meld je dan aan voor één of meer activiteiten die Team 
Sportservice Kennemerland in de eerste én laatste vakantieweek organiseert! Uiteraard zullen wij 
ons tijdens de activiteiten aan de veiligheid- en hygiëneregels houden van het RIVM, dus iedereen 
kan veilig meedoen.  
Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.teamsportservice.nl/kennemerland.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantieweek 1 

Datum Activiteit Groep* Tijd Locatie 

ma 6 juli Mini voetbaltoernooi  3 t/m 8 10.00-11.30 Cruyff Court Heemskerk 

 Bootcamp Water 
Edition 

3 en 4 13.00-14.00 Johannes Poststraat 
Heemskerk 

 Bootcamp Water 
Edition 

5 t/m 8 14.30-15.30 Johannes Poststraat 
Heemskerk 

di 7 juli Buitenspeelochtend 1 t/m 4 9.30-10.30 Veld bij Otterkolken 
Heemskerk  

Buitenspeelochtend 5 t/m 8  11.00-12.00 Veld bij Otterkolken 
Heemskerk 

wo 8 juli Nerf battle 3 en 4  9.30-10.30 Veld bij Cunera Castricum 
 

Nerf battle 5 t/m 8 11.00-12.00 Veld bij Cunera Castricum 

do 9 juli Nerf battle 3 en 4  9.30-10.30 Heemskerk, locatie volgt 
 

Nerf battle 5 t/m 8 11.00-12.00 Heemskerk, locatie volgt 

Vakantieweek 6 

Datum Activiteit Groep* Tijd Locatie 

ma 10 
aug 

Apenkooi 2.0 3 t/m 5 9.45-10.45 Heemskerk, locatie volgt 

 
Apenkooi 2.0 6 t/m 8 11.00-12.00 Heemskerk, locatie volgt 

 
Watergames 3 t/m 8 13.30-14.30 Ark terrein Heemskerk 

di 11 aug Sportinstuif 5 t/m 8 9.30-10.30 Heemskerk, locatie volgt 
 

Sportinstuif 1 t/m 4 11.00-12.00 Heemskerk, locatie volgt  
Peutergym (+ ouder) 2 en 3 jaar 13.00-14.00 Heemskerk, locatie volgt 

do 13 aug Nerf battle 3 t/m 8 10.30-11.30 Limmen, locatie volgt 
 

Wieltjesmiddag  3 t/m 8 13.00-14.30 Skatebaan Heemskerk 

vr 14 aug Watergames 3 t/m 8 13.30-14.30 Veld bij Cunera Castricum 

* De groep waarin je zit in schooljaar ’19-’20 

 

 

 
 
      

  Volg ons op Facebook, zo ben je altijd op de hoogte van onze activiteiten! 
 

http://www.teamsportservice.nl/kennemerland
https://www.facebook.com/teamsportservicekennemerland/
https://www.facebook.com/teamsportservicekennemerland/


 
 
 

Mad Science Zomerkamp: explore and experiment! 
 
De 'EUREKA' kampdagen staan in het teken van uitvindingen en wat je 
nodig hebt om uitvinder te worden. Kinderen leren hoe ze kunnen 
overleven op een onbewoond eiland door samen voedsel en water te 
zoeken, schuilplaatsen te bouwen en bruggen aan te leggen. Daarnaast 
staat er een dag in het teken van de uitvinders Bell, Edison en Tesla, en 
vooral over hoe ze elkaar regelmatig in de haren vlogen over de 
elektrische uitvindingen van hun tijd.  
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten 
en gezelligheid. Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest 
wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan volop aan 
de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten 
om te spelen en te experimenteren. 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 
 
Let wel: i.v.m. de Coronacrisis is de doorgang van de kampen nog onder 
voorbehoud. 
Uiterlijk twee weken voor de start van het kamp hoort u of het kamp door 
gaat. 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Diverse weken in de periode 6 juli t/m 13 augustus 
 Van 9:00 tot 16:00 uur 
 Vier dagen met een eigen thema 
 Op diverse gave locaties 
 Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
 Inclusief labjas & keycord 
 Inclusief experimentjes voor thuis 
 Bekijk de website voor meer info 

DE LOCATIES 

 Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + de Boswinkel 
 Amsterdam - Stadsboerderij Zimmerhoeve 
 Enkhuizen - Hertenkamp 
 Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande 
 Loosdrecht - Bibliotheek Loosdrecht  
 Uitgeest - OBS de Wissel 
 Weesp - Bibliotheek Weesp 

  

 

 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkamp.mad-science.nl%2Flocaties&data=02%7C01%7Ccarla.riethorst%40isobscholen.nl%7C4f975fa0bd654c369b6108d810ff0b31%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637278034883357900&sdata=mf6pTaRXjPMr57PRKLlfXsT%2BoWXPIOL%2Bq2GgcdQLJvc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkamp.mad-science.nl%2F&data=02%7C01%7Ccarla.riethorst%40isobscholen.nl%7C4f975fa0bd654c369b6108d810ff0b31%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637278034883357900&sdata=6Il96hkbFCVN5YOp13NrWoy67Q1jnOKRRvslWZcfgss%3D&reserved=0


 

 
 
 
 

                                    juni 2020 
  

       

 
Beste ouder/verzorger,  
  

Vanwege het Coronavirus (Covid-19) kunnen wij helaas tot aan de zomervakantie geen 
lotgenotengroepen aanbieden zoals we dat gewend zijn. 

We hopen na de zomervakantie weer van start te kunnen en eventueel in kleinere groepjes of 
(gedeeltelijk) online bijeenkomsten aan te kunnen bieden. 

 

Mocht u na het lezen van onze nieuwsbrief uw kind willen aanmelden dan kunt u dat op het mailadres 
onder aan deze brief doen. 

 

Dit najaar is Stichting Zilveren Maan voornemens lotgenotenprogramma’s te houden voor leerlingen die:  

  

• een gezinslid/dierbare verloren hebben door de dood: het Overlijdenprogramma  

  

• te maken hebben met een (ernstig) ziek gezinslid /chronische ziekte of beperking (vader, 

            moeder, broertje of zusje): het Ik Zorg Mee programma  

 
• waarvan de ouders zijn gescheiden: het Ik ga door programma 

 
Deze programma’s zijn preventief bedoeld. Hierin is het lotgenotencontact belangrijk en zijn de 
programma’s zeker ook bedoeld voor kinderen die (ogenschijnlijk) nergens last van hebben.  
 

Elk programma start met een informatieavond voor ouders en individuele kennismakingsgesprekken met 
de deelnemers (maximaal 10 per groepje), dan volgen 7 bijeenkomsten met de kinderen van 1,5 uur en 
tot slot kunnen ouder(s)/verzorger(s) intekenen voor een individueel eindgesprek.   

De programma’s worden begeleid door twee ervaren professionals van Stichting Zilveren Maan.  
  

Het gemiddelde cijfer dat de deelnemers van vorig jaar gaven aan een van de programma's is een 9,3.   
Uit de resultaten van vorig jaar is het volgende gebleken: 

 minder boos   

 minder verdrietig  

 minder schuldig 

 opener 

 vrolijker 

 meer begrip voor de eigen situatie  

 meer zelfvertrouwen 

 beter gevoel over zijn/haar leven over het algemeen 

 beter weten wat te doen bij problemen 

 communicatie in het gezin verbetert  

 schoolresultaten zijn verbeterd  

 
Genoeg redenen om dit najaar met deze programma’s te starten! 
  

Denkt u dat uw zoon/dochter mee zou willen doen aan één van bovenstaande programma’s (deelname 
is kosteloos), dan kunt u uw zoon/dochter hiervoor opgeven door middel van een e-mail te sturen naar 
info@praktijkzilverenmaan.nl  met daarin de naam van de leerling, klas en het gekozen programma 
vermeld.  
 
Na de zomervakantie zullen de aanmeldingen in kaart worden gebracht en ontvangt u bericht of er 
voldoende deelnemers zijn om de groep door te laten gaan en wanneer de ouderinformatieavond 

mailto:info@praktijkzilverenmaan.nl


gepland wordt. Mocht het door het corona virus zo zijn dat er nog beperkende maatregelen gelden voor 
dergelijke bijeenkomsten, zal uiteraard in overleg met school gekeken worden hoe deze wel 
aangeboden kunnen worden. Eventueel kleinere groepen, de groep laten plaatsvinden in een grotere 
ruimte waardoor de afstand kan worden geborgd of digitaal.  
 
Meer informatie over Stichting Zilveren Maan kunt u vinden op www.zilverenmaan.org of 
www.praktijkzilverenmaan.nl.  
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met één van de coaches van deze programma's: 

Mariëlle van der Laan:info@praktijkzilverenmaan.nl of telefonisch 06-524 529 69.  

Nicole Roelfsema: info@coachingspraktijkroelfsema.nl of telefonisch 06-10549424 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mariëlle en Nicole  
 
  

 
Hoofdluis          
Hoe ook al weer te handelen bij een constatering van hoofdluis.  

 

De hoofdluis was eeuwen geleden een normaal verschijnsel onder de gewone bevolking.  

In onze Westerse maatschappij komt het relatief weinig voor. Toch zijn er perioden waarin  

het aantal besmettingen met hoofdluis lijkt toe te nemen.  

 

Een hoofdluis heeft 7-10 dagen nodig om van neet (eitje) volwassen te worden. Als de luis 

volwassen is legt zij 7-10 eitjes per dag. Als zij niet bestreden wordt kan zij ongeveer één  

maand leven. De luis leeft van mensenbloed. De eerste verschijnselen van luizen op de  

hoofdhuis is vaak jeuk. Jeuk op de warme plekken op de hoofdhuid (achter de oren,  

onder in de nek, onder de pony). 
 

 
 

Luizen lopen over van de ene haar op de andere haar. Dat is ook de reden dat meisje vaker  

last van hoofdluis hebben. Zij zitten lange tijd met lang (los) haar, naast elkaar in de klas.  

De luis krijgt zo de kans om over te lopen. Springen doen zij niet. 

De meeste scholen hebben een luizenprotocol (waaronder ook de Juliana van Stolberg).  

Hierin staat beschreven hoe scholen de uitbreiding van luizen bestrijden alsook de taak van  

de luizenmoeders en de rol van de GGD hierin. 

 

Wat kunt u zelf doen?? 

 
1. Controleer regelmatig het haar van uw kind. 
2. Mocht er een melding komen vanuit school dat er in de klas van uw kind hoofdluis is 

geconstateerd controleer dan extra. 
3. Mocht uw kind luis hebben. Kam dan dagelijks met een metalen luizenkam. Doe dit 

minimaal 2 weken lang. (kijk voor extra kaminstructies op de volgende website: 
http://www.hoofdluizen.nl/kaminstructies-netenkam 

4. Luizen worden niet overgebracht door middel van beddengoed, knuffels en kleding  
(dit werd lange tijd wel gedacht). 

5. Het beste middel om te gebruiken is XT-luis. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek.  
6. Dit middel doodt luizen en neten. In tegenstelling tot vele andere middelen. 
7. Het is belangrijk dat bij een melding vanuit school de kinderen met luis direct  

behandeld worden!!!  
Dit om voorkomen dat kinderen die wel direct behandeld zijn de volgende dag   
opnieuw besmet kunnen raken. 

http://www.zilverenmaan.org/
http://www.praktijkzilverenmaan.nl/
http://www.praktijkzilverenmaan.nl/
mailto:info@coachingspraktijkroelfsema.nl
http://www.hoofdluizen.nl/kaminstructies-netenkam
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Headlice.jpg

