NOVEMBER 2020
Agenda
2 november
9 t/m 27 nov.
17 t/m 20 nov.
27 november

Doe ochtend groep 8 op het Clusius
Oudergesprekken
Indicatiegesprekken VO groep 8
Maandsluiting groep 5

Hallo allemaal
Nu de coronamaatregelen op 13 oktober jl. weer zijn aangescherpt heeft
dit ook invloed gehad op het ‘jongste’ Protocol PO van vorige week.
De gezondheidsvoorschriften zijn ongewijzigd, maar er worden een aantal
(niet strikt noodzakelijke) activiteiten afgeraden.
Zo zijn de naschoolse activiteiten van Mad Science inmiddels afgezegd voor
dit schooljaar en ook alle rondleidingen zijn doorgeschoven naar 2021.
De oudergesprekken in november zullen ook op een aangepaste manier
plaats gaan vinden. Wij organiseren – mede vanwege goede ervaringen in
het voorjaar – deze ronde wederom raamgesprekken. Wij vinden het nl. erg
belangrijk om live het contact te houden met ouders. Het raam vormt een
voldoende bescherming voor eenieder en er is voldoende afstand. We
trekken voor deze ronde oudergespreken een week extra uit. (zie agenda)
De leerkracht informeert de eigen groep ouders over de manier van
inschrijven.
Wat we wél weten is dat - ook in geval van het ergste scenario - het
basisonderwijs niet dicht gaat. Wij zijn daar blij om. U als ouders vast ook.
Die aanscherping heeft ook gevolgen voor onze interne organisatie m.b.t. het
organiseren en vieren van alle november- december feesten binnenkort.
We waren in de groepen al begonnen met het maken van lampionnen.
Vrijdag jl. kwam echter het dringende advies van de voorzitter van deze
Veiligheidsregio om niet met de lampion langs de deur te gaan dit jaar – om
zodoende contacten te minimaliseren. We maken de lampionnen wel af en
geven die mee. U geeft zelf invulling aan dit 11 novemberfeest.
We beraden ons nog hoe we die corona proof- interne organisatie gaan doen
wat betreft de andere twee feesten – dit in nauw overleg met de OC.
U hoort dit binnenkort.
Wat we nu al wel weten: er is géén Kerstkoor dit jaar…
Carla

Jef Bijman (1B) komt in november bij ons op school. Veel plezier op de JvS!

Jef Bijman, Susa v.d. Voort, Wende Westrik, Benjamin Bueno, Sarah
Ooijevaar, Jonah Kire, Boy v.d. Velde, Luca Cervelli, Bruun de Graaf, Guus
van Lubeck, Nova Nieuwenhuizen, Julia van Dijk, Dean Heijne, Frieda Lute,
Tara Nan, Sil van Unen, Ino Hoving, Senna Kuijper, Jasper Lute, Hugo
Langeveld en Jente Langeveld
Ook meester Dave en conciërge meneer Herman zijn in november jarig!
Allemaal een hele fijne verjaardag!

TSO
Hierbij nogmaals een dringend verzoek:
Door het plotselinge wegvallen van twee geroutineerde TSO medewerkers zijn we naarstig op
zoek naar vrijwilligers die op maandag en dinsdag mee willen helpen om het eten en
samenspelen te begeleiden tussen de middag.
Heeft u zelf interesse om de ploeg te ondersteunen of kent u in uw omgeving iemand die dit
wellicht zou willen doen:
Mail dan z.s.m. naar: jvscasoverblijf@gmail.com t.a.v. Kim v.d. Zijden (TSO coördinator)

Nieuws uit de OC
Wist je dat... de JvS een hele leuke oudercommissie heeft!
Wij zijn een groepje ouders en twee leerkrachten die af en toe samen komen en dan ook nog een aantal
leuke, gezellige evenementen op school organiseren. Hieronder vallen:
• Het Sinterklaasfeest: we brengen de school in sintstemming, en helpen de Sint met zijn
vervoersmiddel, zak met cadeautjes e.d.
• Direct daarna versieren we de school voor het volgende feest: Kerstmis. Waar nodig vullen we alle
versieringen aan.
• Bij het verkleedfeest in februari en de sportdag in april verzorgen we wat lekkers te eten en te
drinken voor de kinderen.
• We organiseren het Paasfeest.
• We regelen de schoolfotograaf en leiden die dag in goede banen.
Daarnaast kopen we ieder jaar samen met enkele kinderen wat nieuwe boeken voor in de boekenkast op
school. Ook hebben we de T-shirts voor de sportevenementen aangeschaft. Verder hebben we in de
voorgaande jaren de school opgeruimd en een mooie boekenkast en koelkast aangeschaft. Dit jaar houdt
groep 5 de schooltuin bij o.l.v. juf Maaike, waar de OC de financiële bijdrage voor levert. We kunnen dit
allemaal niet alleen, vooral voor het versieren en opruimen van de school en het begeleiden van
evenementen krijgen we altijd hulp van veel enthousiaste ouders! We hopen ook dit jaar weer op jullie hulp.
(als het mag i.v.m. corona)
Afgelopen jaar
Na een gezellig sinterklaas-, kersten verkleedfeest mochten na half
maart alle bijeenkomsten en
daarmee ook alle evenementen die
de OC organiseert niet doorgaan.
We hebben dat erg gemist en we
proberen al een beetje in te spelen
op mogelijke maatregelen voor de
aankomende evenementen, waarbij
we ouderhulp nodig hebben.
Contact
Als je leuke nieuwe ideeën hebt voor
evenementen, uitjes of over hoe we
dat Corona proof kunnen
aanpakken, dan kunnen jullie
bereiken via
ocJvSCastricum@gmail.com of
spreek één van ons even aan.
Sjors van der Voort - vader van Susa (gr 1/2b), Pit (gr 4) en Nouna (gr 6)
Brenda Twisk - moeder van Julia (gr 4) en Finn (gr 6)
Marianne Rijkers, - moeder van Julot (gr 1/2b), Tomme (gr 4) en Sara (gr 7)
Raoul Snijders (penningmeester) - vader van Yannick (gr 5) en Isa (gr 6)
Bart Kamhoot - vader van Bram (gr 4) en Mees (gr 6)
Sanne Gooijer - moeder van Jilles (gr 1/2c) en Cato (gr 3)
Maria Postma - moeder van Jonah (gr 1/2c), Katie (gr 4) en Julie (gr 7)
Juf Ellen Glotzbach (gr 1/2b)
Juf Jolanda Slokker (gr 3a)

Bedankje van de leescoördinator
Beste ouders,
De Kinderboekenweek is voor de herfstvakantie afgerond met een gezellige boekenmarkt. Er zijn
weer heel veel boeken van eigenaar gewisseld. De kinderen kwamen opgetogen de klassen in
met de ‘nieuwe‘ aanwinsten. Wat heerlijk dat op deze manier het lezen extra geprikkeld wordt.
Ook Boekhandel Laan had een hele leuke actie!
Koop tot eind oktober een kinderboek bij boekhandel Laan, en lever de kassabon op school
in. De school krijgt dan 10% van alle kassabonnen om te besteden voor de schoolbieb.
Er is voor 518 euro aan bonnetjes ingeleverd bij ons op school. Een heel mooi bedrag!
Heel erg bedankt hiervoor; we kunnen nu nog een paar boeken voor de schoolbieb aanschaffen.
Hartelijke groet,
Janneke Admiraal
Leescoördinator
Aanpak bij corona gerelateerde afwezigheid
Het is voor leerkrachten niet haalbaar om én fysiek op school én thuisonderwijs te geven.
We willen wel de continuïteit van onderwijs in groep 3 t/m 8 zoveel mogelijk stimuleren.
Daarom gaan we volgens onderstaande aanpak van thuiswerk aan de slag.
NB.
De kinderen van groepen 1 en 2 blijven bij afwezigheid van de leerkracht thuis. Zij krijgen geen
thuiswerk vanuit school; wel zal de leerkracht - ieder op eigen wijze - contact houden met de
ouders en kinderen.
Aanpak als een leerling thuis is met corona-gerelateerde klachten:
1. Leerkrachten geven een dagtaak mee (gr. 3-4-5) of sturen een weektaak (gr. 6-7-8);
2. Ouders in de groepen 3-4-5 krijgen aan het eind van de tweede dag ‘corona-ziek thuis
zijn’ een informatiebrief en een pakketje met schriften/ werkboeken mee naar huis.
(oefenwerk op het gebied van spelling, rekenen, schrijven en lezen);
3. De groepen 6-7-8 krijgen via mail informatie over (herhalende) lesstof;
4. Ambrasoft is altijd al open om thuis te oefenen;
5. Waar nodig zoekt de leerkracht contact (of via TEAMS of per telefoon);
6. In hele specifieke gevallen wordt er ‘thuisonderwijs’ opgestart, in overleg met de IBer.
Aanpak als leerkracht thuis is met corona-gerelateerde klachten:
Ook leerkrachten zijn geadviseerd thuis te blijven bij corona-gerelateerde klachten. De directeur
probeert vervanging te regelen. Als dit niet lukt en de leerkracht is fysiek in staat les op afstand
(thuiswerk) te regelen hebben we onderstaande aanpak: (Onderstaande geldt voor groep 3 t/m
8)
1. U ontvangt een bericht per mail: liefst de avond er voor en anders ’s morgens vroeg. Wij
gaan er daarbij vervolgens van uit dat u dan zelf opvang regelt voor uw kind.
2. Uiterlijk op de derde dag zal de leerkracht ‘thuisonderwijs’ gaan verzorgen. De wijze waarop
zal gecommuniceerd worden door de leerkracht via de mail.
3. Als de leerkracht negatief is getest hervat hij/ zij de werkzaamheden op school. U ontvangt
hierover dan per mail bericht.
4. Als de leerkracht fysiek niet in staat is thuisonderwijs te verzorgen onderzoeken wij als
school of en hoe dit wel is te realiseren.
In het uiterste geval, als het u écht niet lukt om opvang te realiseren, kunt u contact opnemen met
school. In overleg kan dan worden besloten, dat uw kind in een andere groep wordt geplaatst – met
schoolwerk

Voor groepsnieuws: kijk op onze site www.jvscas.nl

Vakantierooster 2020 - 2021
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen JvS

21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021
22 febr. t/m 26 febr. 2021
5 april 2021
26 apr. t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 aug. 2021
27 jan. - 19 feb. - 12 mei - 28 juni 2021

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

Inschrijving nieuwe leerlingen
Heeft u uw jongste kind nog niet ingeschreven? Laat dit dan binnenkort even weten via een
mail aan mij. Dan geef ik een aanmeldingssetje mee aan uw oudste kind. Dank.
Carla

Groep 1/2 A oefent voor de maandsluiting “Dierenliedjes”

Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!

Jeugd Sport Fonds
Alle kinderen moeten kunnen sporten en aan culturele
activiteiten meedoen
Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een tijdje
begonnen en daarmee ook het nieuwe sport- en
cultuurseizoen. Veel kinderen proberen nu een nieuwe
sport of culturele activiteit uit, maken vriendjes en
ontwikkelen zich op deze manier spelenderwijs. Helaas
zijn er veel kinderen voor wie dit vanwege de financiële
thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen is het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in
Castricum actief. De fondsen betalen de contributie en waar nodig de attributen voor kinderen en
jongeren uit de gemeente Castricum. Deze kinderen worden aangemeld door een intermediair.
Dit is een professional die de gezinssituatie van het kind kent. Dit kan dus een juf of meester zijn
of een jongerenwerker, jeugdhulpverlener of huisarts.
Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten of mee te
laten doen aan culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld toneel- of dansles? Dan komt uw kind
wellicht in aanmerking om via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds te sporten of aan
culturele activiteiten te doen. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland
en www.jeugdcultuurfonds.nl/noord-holland.
Voor het doen van een aanvraag, kunt u terecht bij de juf of meester van uw kind(eren) of een
andere professional die uw gezin goed kent. “Op deze manier helpen we jaarlijks veel kinderen in
andere gemeenten. We zijn blij dat wij ook kinderen in de gemeente Castricum kunnen helpen”,
vertelt coördinator Arianne Niks van beide fondsen. “En dat is belangrijk, want een kind verdient
het om te kunnen sporten en culturele activiteiten te doen met vriendjes en vriendinnetjes. Op die
manier ontwikkelt het zich op sociaal vlak en natuurlijk ook fysiek. Echter weten we dat er veel
kinderen zijn die onze hulp nodig hebben, maar ons nog niet hebben gevonden.”
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de fondsen. Ook staan de medewerkers
u graag telefonisch te woord of u kunt een e-mail sturen.
Jeugdcultuurfonds
www.jeugdcultuurfonds.nl/noordholland
06-20074161
noord-holland@jeugdcultuurfonds.nl

Jeugdsportfonds
www.jeugdsportfonds.nl/noordholland
06-20074161
noord-holland@jeugdsportfonds.nl

Openjewereld.nu voor een kind bij jou
op school, sportclub of in de buurt
Veel kinderen wachten op een veilige en fijne plek bij een pleeggezin. In de regio IJmond en
Zuid Kennemerland zijn er te weinig pleegouders. Ook in de omgeving van jullie school of
sportclub wachten kinderen op een (deeltijd) plek.
Middels de campagne Openjewereld.nu willen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort en alle
pleegzorgaanbieders in de regio Zuid Kennemerland en IJmond nieuwe pleegouders vinden.

Openjewereld.nu
Ieder kind wil gewoon zijn en verdient het om op te groeien in een veilige gezinssituatie. Een
gezin waarin het kind gezien en gewaardeerd wordt, waar het de aandacht krijgt en optimaal
gestimuleerd wordt. Er zijn nog veel kinderen in onze regio waarvoor dit niet vanzelfsprekend is.
Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk of langdurig in een ander gezin gaat
wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of in de vakantie. Vanuit de gemeenten
Zuid-Kennemerland en IJmond zien ook alle wethouders Jeugd dat er een groot te kort is aan
pleegouders. Ze willen zich inzetten om zoveel mogelijk kinderen te laten opgroeien in een
omgeving die zoveel mogelijk op een natuurlijke gezinssituatie lijkt: “Als je ruimte hebt in je hart
en huis dan kun je misschien iets voor deze wereld en deze kinderen betekenen”, aldus een
wethouder.
Op www.openjewereld.nu kan je stap voor stap bekijken of het ‘pleegouder zijn’ iets voor je is.
Je kan een test doen, verhalen lezen van ervaren pleegouders, van pleegkinderen, de eigen
ouders en hulpverleners. De website belicht met filmpjes, podcasts en verhalen alle kanten van
pleegzorg. Ook staat er informatie op de website van pleegzorg Nederland: www.pleegzorg.nl
Sluit je ook aan bij de webinar op 9 november 2020?
In deze “Coronatijd” is het onmogelijk een informatieavond te organiseren. Wel kunnen we je
informeren middels een webinar, waar een begeleider pleegzorg samen met een ervaren
pleegouder je alles kan vertellen over pleegkinderen en pleegzorg. Je kan vragen stellen, chatten
en met de ervaren pleegouder in gesprek.
Dus open je wereld en kom naar de informatiebijeenkomst via Microsoft Teams op
Maandag 9 november 2020 van 19.30 uur – 21.30 uur
Meld je aan door een e-mail te sturen naar pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl

Zet in je e-mail je e-mailadres en de namen van de personen met wie je graag wilt inloggen,
daarna ontvangt u van ons een email met de link om in te loggen.

Vragen of suggesties?
Neem contact op met een van de pleegzorgaanbieders:
www.kenterjeugdhulp.nl
T. 088-243 43 43
www.pleegzorgparlan.nl
T. 088-124 00 01
www.levvel.nl
T. 020- 540 04 40
www.wsgv.nl
T. 088-52 60 000

