
 

  Oktober 2020 
      Agenda 

  1 oktober  Opening Kinderboekenweek op de JvS 
  5 oktober  Dag van de Leraar; aanbieding ISOB manifest  

aan Lodewijk Asscher 
  6 oktober  Groep 5 Voorstelling Roodkapje 
  7 oktober   Groep 4 Voorstelling Roodkapje 
    OPEN DAG JVS  voor nieuwe ouders met peuters 
  9 oktober  OB dag groep 1 en 2 vrij 

Boekenmarkt - boekverkoop op een kleedje 
12  t/m 16 okt.  HERFSTVAKANTIE 
20 oktober  Groep 5 en 6 Bibliotheekbezoek    

        28 oktober  MR: aanvang 20.00 uur 
30 oktober  Maandsluiting groep 1/2 A   
  
     

Hallo allemaal 
Op donderdag 1 oktober - aan het begin van de ochtend - openen wij de 
KINDERBOEKENWEEK. Het thema is dit jaar: EN TOEN  
De kinderen mogen die dag verkleed als historisch figuur op school komen. 
Alle groepen krijgen - als ieder jaar - een nieuw voorleesboek. De 
Oudercommissie zorgt weer voor een heleboel nieuwe boeken voor onze 
schoolbibliotheek. Super !! 
De traditionele Boekenmarkt op 9 oktober sluit de Kinderboekenweek weer af.  
 
De groepen zijn al klaar met een eerste IPC-thema en veelal bezig met een 
tweede. De groepen1/2 zijn bezig geweest met  “Ik” en zijn overgegaan op 
“Herfst ”; groep 3 is bezig geweest met “de nieuwe groep” en “de Boom ”; 
groep 4 met het thema “Mijn talent” en “Verhalen die mensen vertellen”; de 
groepen 5 en 6 met “het Brein” en na de KBW met “Schatten”; groep 7 met 
“Europa” en daarna “de VOC en de slavernij” en groep 8 met “Egypte” en 
”Werelddelen”.  
Iedereen heeft daar tussendoor uiteraard ook aandacht voor het thema van de 
Kinderboekenweek. 
 
Door corona hebben we een aantal activiteiten - waarbij we gewoonlijk ouders 
inschakelden of uitnodigden - moeten aanpassen. Eén van die activiteiten is 
de Maandsluiting. Die wordt uiteraard wél voorbereid en opgevoerd in de aula 
- nu voor de kinderen van de groepen 1 t/m 6. Groep 4 was dit jaar de eerste 
groep en een fotoverslagje wordt geplaatst op het besloten deel van de site. 
Op die manier kunnen de desbetreffende ouders op afstand een beetje 
meegenieten bij de verhalen van hun kind. 
 
Kent u mensen die wellicht geïnteresseerd zijn in onze school? Attendeer ze 
dan op de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op de Open Dag. 
Liever nog: vertel ze dan, dat ze altijd even naar school mogen bellen  voor 

het maken van een afspraak voor een kennismaking en rondleiding.       

Geniet van de herfst! 
Carla 

 

                            
         Elin van Putten (1A) komt in oktober bij ons op school.   
                Veel plezier! 



 

                

   in oktober 
Elin van Putten, Lasse Steenbergen, Tatum van Schaick, Ilse Huisman, Merle van Someren, 
Felix Hop, Vigo van Oort, Fedde van Putten, Jules Meltzer, Eef van Dijkhuizen, Mees Kamhoot, 
Finn Lee Leseman, Sanne Hagens en Sepp Waagemans. 

 
  Ook juf Tanya, juf Gerda én juf Inge zijn in oktober jarig. 

  Allemaal een hele fijne verjaardag!! 
 
 

 

 

Vakantierooster 2020 - 2021 

Herfstvakantie           12 okt. t/m 16 okt. 2020 
Kerstvakantie            21 dec. 20 t/m 1 jan. 21 
Voorjaarsvakantie     22 feb. t/m 26 feb. 2021 
Tweede Paasdag         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:  
27 jan. - 19 febr. - 12 mei -  28 juni  
 

 

 
 
 
 
   25 sept. 2020 
   Een  dubbele regenboog! 
 
     Foto m.d.a. Lisette Koorevaar 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het 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 
 
 

  

http://www.fortekinderopvang.nl/


 

Nieuws uit de OC 
Boekenweek 
Elk jaar brengen we een bezoekje aan de 
boekhandel om de schoolbibliotheek 
vanuit de ouderbijdrage aan te vullen met 
nieuwe boeken. Voor deze 
Kinderboekenweek hebben we de 
bibliotheek weer aan kunnen vullen met 
ca. vijf boeken per groep.  
 
De OC bestaat dit jaar uit de  ouders: 
Sjors van de Voort 
Brenda Twisk  
Marianne Rijkers  
Bart Kamhoot 
Raoul Snijders 
Evelien van Dijk 
Willemijn Spaargaren  
Vanuit het team zijn aanwezig:  Ellen Glotzbach (1/2 B) en Jolanda Slokker (3A) 

 
Kinderboeken tips 
Hieronder een aantal handige sites op een rijtje gezet: 

• www.bibliotheek.nl 
‘De Bibliotheek is er voor jou. Of je nu op zoek bent naar een lekker leesboek, informatie voor je 
spreekbeurt, of een leuke activiteit. Wij helpen je graag.’ 

• www.leesfeest.nl 
Recensies, columns van schrijvers, biografieën, specials (achtergrondverhalen en interviews), 
nieuwsberichten, voorpublicaties en wedstrijden, geschreven voor kinderen. 

• www.jaapleest.nl 
De recensiesite van kinderboekenliefhebber Jaap Friso. Op deze site worden nieuwe kinder- en 
jeugdboeken besproken. Ook is hier nieuws te lezen, vooral over nominaties en prijzen. 

• www.kinderboekenpraatjes.nl 
De recensiesite van kinderboekenliefhebber en orthopedagoog Susan Venings. 

• www.leesplein.nl 
Alle informatie op deze site heeft te maken met kinder- en jeugdboeken en lezen. 
 

Nieuws uit de MR 
Er zijn twee nieuwe MR leden toegetreden dit schooljaar. Zij stellen zich hieronder aan u voor.  
 
Even voorstellen…. 

Begin dit schooljaar mocht ik plaats nemen in de MR en daarom een 
klein stukje over wie ik ben.  
Mijn naam is Barbara Rooimans, ik ben opgegroeid in Amersfoort, 
heb meerdere jaren in het buitenland doorgebracht en aansluitend 
in Amsterdam gewoond, daarna Haarlem en sinds ruim 3 jaar in 
Castricum. Sinds 2018 getrouwd, maar al veel langer samen, met 
Walewijn en samen hebben wij twee kinderen: Pepijn en Merel. Zij 
zitten in groep 6 en in groep 4. Sinds de allereerste dag voelden wij 
ons allen thuis op de JvS, en het leek me daarom interessant om 
meer betrokken te zijn bij de school. Ik kan goed luisteren, kom graag 
met ideeën, maar ben ook kritisch. Als docent Engels en decaan denk 
ik ook wat bij te kunnen dragen aan de MR. Mocht je vragen hebben, 
opmerkingen of een keer willen sparren: zoek me gerust op! Ik haal 
en breng de kinderen op maandag, dinsdag en woensdag.  
Dus graag ‘tot ziens’! 
  

http://www.bibliotheek.nl/
http://www.leesfeest.nl/
http://www.jaapleest.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.leesplein.nl/


 

Hallo, 
 
Mijn naam is Tanya Kruijver en 
ik ben leerkracht op de Juliana 
van Stolberg. 
Ik werk op woensdag, 
donderdag en vrijdag in groep 
3A samen met Jolanda. 
Inmiddels werk ik al 23 jaar op 
deze school en de laatste 10 
jaar in groep 3. 
Ik ben getrouwd en woon in 
Assendelft.  
Wij hebben een zoon (19) en 
een dochter (17). 

 

 

 

       

 
                           

 Maandsluiting door groep 4 op vrijdag 25 september 2020 

 

 

 

 

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

  

http://www.jvscas.nl/


 

 

 

 

 

        Lotgenotenprogramma’s  

        Stichting Zilveren Maan  

  

 
 

 

 

Geachte ouder/verzorger,  

  

Jaarlijks organiseren we een aantal lotgenotenprogramma’s voor leerlingen die:  

• een gezinslid verloren door de dood: het Overlijdenprogramma  

• te maken hebben (gehad) met een scheiding: het Scheidingsprogramma  

• te maken hebben met een (ernstig) ziek gezinslid /chronische ziekte of stoornis   

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

 
Deze programma’s zijn preventief bedoeld, dit wil zeggen dat ze bedoeld zijn voor alle 
kinderen die te maken hebben in hun gezin met echtscheiding, overlijden en ziekte. Hierin 
is het lotgenotencontact belangrijk en zijn deze 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/jongeren van 1 uur of 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.  
  

Kinderen die zo’n traject hebben gevolgd geven aan zich naderhand minder boos en 
minder verdrietig te voelen, minder schuldig, opener en vrolijker. Ze begrijpen de situatie 
beter. De meesten voelen zich naderhand beter over zichzelf en hun leven. Ze weten beter 
wat te doen met problemen.  
  

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 naar mirelle.wendelgelst@isobscholen.nl - met daarin de naam van de leerling, 
klas en het gekozen programma vermeld.  
 
Voor meer informatie over Stichting Zilveren Maan kunt u vinden op 
www.praktijkzilverenmaan.nl.  
 
Voor vragen en informatie kunt u ook contact opnemen met de coach van deze 
programma's: Mariëlle van der Laan van Stichting Zilveren Maan via e-mail: 

info@praktijkzilverenmaan.nl of telefonisch 06-524 529 69.   

http://www.praktijkzilverenmaan.nl/
http://www.stichtingjongehelden.nl/

