
 

September 2020 
Agenda 
 1 september   Informatie avond groep 7 
 2 september   Informatie avond groep 1/2 B 
 3 september   Informatie avond groep 1/2 C  én 6 

                                4 september   Praktisch verkeersexamen groep 8   
  7 september   Informatie avond groep 5    
  9 september   Informatie avond groep 4   
16 september   Informatie avond groep 3 en 8           
17 september   Informatie avond groep 3A én 3B 
25 september   Maandsluiting groep 4 
28 september (!)   Voorstelling gr. 1/2 ABC en 3AB (Geesterhage) 
       

Hallo allemaal 
We zijn het nieuwe schooljaar fris en vrolijk gestart! Heerlijk om alle kinderen en 
ouders op afstand weer te zien en wat hebben we een fijne zomer gehad. 
Voor de eerste ‘jarige joppen’ hebben we al weer gezongen.  
We zijn gestart met 17 (!) nieuwe kinderen en 4 (!) nieuwe leerkrachten.  
Onze nieuwe collega’s stellen zich aan u voor in deze Juliaandacht.  
De muzikale opening op het plein was als vanouds. 
De eerste schooldag verliep als het gaat om de anderhalve meter afstand 
absoluut chaotisch. Gelukkig ging de tweede dag al weer wat meer 
gestructureerd. Inmiddels verloopt het volgens plan. Wel een dringend verzoek: 
houd het voetpad voor de ingang vrij. Zwaai dus even kort achter het hek.  
Om alles te weten te komen over onze visie en de bijbehorende werkvormen  
en methodes bent u allen van harte uitgenodigd voor de informatie avonden.  
Deze worden in twee delen georganiseerd, vanwege corona. U krijgt een 
uitnodiging via de leerkrachten. 
Als het goed is heeft u van uw oudste kind een lichtgroene Jaarplanner 
ontvangen. Hierin staan de vakanties, de Onderbouw vrije dagen voor de 
kleuters, data van voorstellingen en de studiedagen vermeld.  
Soms is er tussentijds een verandering, zoals bijv. de datum voor de 
voorstelling van de onderbouwgroepen. We hebben geruild van dag – dit op 
verzoek van het Helmgras. 
NB. Alle activiteiten en bijzonderheden staan maandelijks vermeld in 
bovenstaande AGENDA – aangevuld met de meest actuele informatie.  
Let op: de laatste schooldag is donderdag 8 juli 2021. 
Vragen over uw kind kunt u in eerste instantie stellen aan de  
groepsleerkracht. (via mail of bij het raam) Zij zijn uw eerste aanspreekpersoon. 
Vragen die de schoolorganisatie aangaan kunt u per mail stellen aan mij. 
We gaan er met elkaar weer een mooi jaar van maken! 
Carla 
 

   in september 
Mia Booms, Yara v.d. Schaaf, Zus Veldt, Mel Verzijde, Julot Rijkers, Maxwell 
Berroa, Sam van Dijk, Bink Kloes, Julia van de Lockant, Lola Wijker, Ramon 
Walia, Jim Zoontjes, Veerle Verzijlbergen, Tatum Oud, Siebe Slokker, Jillian 
Zijlstra, Liselotte Gijzen, Midas Hop, Chiel Huisman, Oliver Rymer, Moos v.d. 
Brand, Olivier van Dijk, Jill Nieuwenhuizen, Storm de Pauw Gerlings, Mette 
Steenbergen, Hugo Broos, Lotte van Dijk, Timo Kranenburg en Matthijs  
Rikken.  
Ook juf Daniëlle is in september jarig. 

          Allemaal een hele fijne verjaardag! 



 

 
Op de eerste schooldag zijn gestart: 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), Emma Wong (3A), Nora Bakker (3A), 
Sebastiaan Gijzen (3A), Ilse Huisman (3B), Isabella Emerson (4), Silene Duthler (5),  
Ben Avi Emerson (7) en Mila Emerson (7). 
 
In september starten bij ons op school: Mia Booms (1A) en Zus Veldt (1C). 
 
En de leerkrachten Jutta Garali (1/2 C, Janneke Groenland (3B), Karin de Groot (4) en 
Janneke Admiraal (5) heten we uiteraard ook van harte welkom op de JvS! 

Veel plezier allemaal op de JvS ! 
   

EVEN VOORSTELLEN: 

Karin de Groot 
Dag Allemaal, 
 
Afgelopen week ben ik in groep 4 gestart en heb de 
kinderen en enkele ouders al een beetje leren kennen. 
Graag stel ik me via deze weg ook aan u voor: 
Mijn naam is Karin de Groot en ik woon samen met mijn 
man en twee dochters in Heiloo. Fleur en Femke gaan 
allebei naar de Middelbare: het JPT in Castricum.  
We hebben een vrolijke hond met de naam Mila.  

Samen wandelen we vaak op het strand, door de duinen of in de bossen. Ik ben gek op buiten zijn, 
wandelen, fietsen, onze tuin en zoveel meer, waar soms de tijd voor ontbreekt. Erg blij ben ik met 
mijn nieuwe plek in groep 4 en verheug me er op iedereen te leren kennen. 
 

Janneke Admiraal 
Beste ouders en verzorgers,  
Sinds kort ben ik onderdeel van het team en werk ik op de 
Juliana van Stolberg.  
Ik ben goed opgevangen door het team, dus start met heel 
veel frisse energie dit schooljaar. 
Mijn naam is Janneke Admiraal en ik ben 34 jaar oud.  
Al jaren woon ik met veel plezier in Heiloo. 
Hiervoor heb ik 9 jaar op een basisschool in Aerdenhout 
gewerkt. 
Op de donderdag en vrijdag sta ik voor groep 5, en op de 
woensdag begeleid ik kleine groepjes kinderen.  
Als leerkracht vind ik de sfeer belangrijk in de groep , voor 
iedereen een fijne plek creëren. Om vervolgens elke leerling 
een stapje verder te helpen. Ook een spontane opmerking, 
een grapje tussendoor, hier geniet ik van!  
 
In mijn vrije tijd lees ik graag en spreek  af met familie en vrienden. De rest mijn vrije tijd gaat op 
aan mijn 2 kinderen, Fiene (2016) en Jelle (2018). 
 



 

 

Janneke Groenland 
Hallo allemaal, mijn naam is Janneke Groenland en ik zal mij via deze 
weg even aan jullie voorstellen. Ik ben de nieuwe leerkracht van 
groep 3B. Samen met de kinderen ben ik te vinden in het zolderlokaal 
van de school. Nu al een hele fijne plek!  
In de afgelopen 8 jaar heb ik met erg veel plezier in Amsterdam op 
een basisschool gewerkt. Omdat ik zelf ook in Castricum woon, wilde 
ik vanwege het vele reizen nu toch wel graag wat dichterbij komen 
werken. Ik ben dus erg blij met mijn nieuwe baan op de Juliana van 
Stolbergschool. Op de fiets naar mijn werk gaan voelt nu al heel erg 
luxe.  
Ik hoop er met de kinderen, ouders en mijn nieuwe collega's een fijn 
schooljaar van te maken!    
Groetjes Janneke 
 

Jutta Garali 

Zoals u al heeft gelezen ben ik naast Juf Inge de kleuterjuf in groep 
1/2C en mijn naam is Jutta Garali.  
Ik kom uit Heiloo waar ik 34 jaar op dezelfde school heb gewerkt in de 
kleutergroepen. Op 18 augustus j.l. vierde ik mijn 60ste verjaardag en 
hoop nog wat jaartjes in het onderwijs te kunnen werken.  
Dit jaar zal dat hoofdzakelijk op deze leuke school zijn soms ook indien 
nodig in andere groepen. Ik ben getrouwd met Bechir en heb 5 jaar in 
zijn vaderland Tunesië gewoond. Samen kregen wij drie dochters, die 
inmiddels ook al kinderen hebben en ik dus ook oma ben. 
Ik spreek door mijn afkomst en die van mijn man Arabisch, Engels en 
Duits - naast Nederlands natuurlijk. Verder kook ik met veel plezier 
voor familie en vrienden en knutsel ik graag.  
Ik hoop u in de toekomst ook persoonlijk te kunnen ontmoeten maar 
voor nu maak ik vooral kennis met uw kind en vormen wij een 

gezellige en leerzame leeromgeving waarin wij ons spoedig thuis zullen voelen.  
Dit was even in het kort mijn profiel! 
 

Met vriendelijke groeten , 
Jutta Garali 

 
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.  
www.fortekinderopvang.nl                                             
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  
0251 - 658058 

 
 
Voor nieuwtjes uit de groepen: kijkt u op onze site    www.jvscas.nl 
 

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


 

 
Luizenpluizen  
Wij vragen alle ouders voortaan zelf hun kinderen - na iedere vakantie - te bekijken op de 
aanwezigheid van luis in het haar. Vandaar opnieuw de informatie van de GGD hierover in deze 
eerste Juliaandacht. 
Wilt u het direct doorgeven aan de leerkracht van uw kind, mocht u luis aantreffen bij uw kind? 
Dan kan de leerkracht álle ouders informeren. 
 
 

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 1 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 
Stolbergschool). 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. Dit middel doodt luizen en neten. In tegenstelling tot vele andere 
middelen. 

6. Het is belangrijk dat bij een melding vanuit school de kinderen met luis gelijk 
behandeld worden!!! Dit om voorkomen dat kinderen die wel direct behandeld 
zijn de volgende dag  opnieuw besmet kunnen raken. 

 
 

http://www.hoofdluizen.nl/kaminstructies-netenkam
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFjur01KTNAhVCbhQKHQkZCpwQjRwIBw&url=http://www.rondjeschagen.nl/nw-823-7-3571254/nieuws/ingezonden_bericht_van_ggd_hollands_noorden.html&psig=AFQjCNEfC31vkdIRKkCF1LIrACrlkFVwqQ&ust=1465895630592135
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Headlice.jpg


 

Ondersteuning op school, hoe gaat dat eigenlijk?  
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 en rekenproblemen, 
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 afnemen). De leerkracht gaat hierover in gesprek met de ouders. 
 
Dan is er ook de 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. De extra ondersteuning kan kortdurend zijn (workshop van ca. vijf 
weken) of langdurig (arrangement).  
Leerlingen die een arrangement nodig hebben, krijgen ondersteuning die op maat gemaakt 
wordt. Deze  aanvraag voor ondersteuning loopt via het Samenwerkingsverband PO IJmond. 
 (https://passendonderwijsijmond.nl/ ). Hier wordt een  ontwikkelingsperspectiefplan voor opgesteld 
via een Topdossier.   
NB. Extra ondersteuning;     
Workshop: leerlingen die een achterstand op leerniveau hebben.   
Arrangement: leerlingen die een eigen leerlijn hebben, anderstalige leerlingen, 
gedragsproblematiek, lage intelligentie, down syndroom, 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   
 
 

Vakantierooster  2020-2021 

Herfstvakantie  12 okt. t/m 16 okt. 2020  
Kerstvakantie   21 dec.’20  t/m 1 jan. ‘21 
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  

 Studiedagen team: 
 woe.27 januari  -  vrij. 19 februari  -  woe. 12 mei  -  ma. 28 juni 
 
 
 
  

https://passendonderwijsijmond.nl/

