
DECEMBER 2020 

Agenda 
  4 december Sinterklaasfeest     

gr. 4 t/m 8: continurooster tot 14 uur       
 16 december Kerstmusical groep 7  
17 december groep 1 en 2 school tot 12 uur 

gr. 3 t/m 8: continurooster tot 14 uur  
Kerstfeest tussen 17.30 - 18.30 uur (info volgt) 

18 december OB vrije dag groep 1 en 2 
Start Kerstvakantie om 12 uur (t/m 1 januari 2021) 
 

 
Hallo allemaal  

    We vieren het Sinterklaasfeest dit jaar op vrijdag 4 december. 
We hopen dat Sint niet stilletjes ons huisje voorbijgaat.  
Maar… 

          zoals al eerder gemaild door de Sinterklaascommissie:  
           het gaat vanwege corona iets anders dan anders. 

 Er is dus geen gezamenlijke intocht met liedjes op het plein. 
           Ook is er geen afsluiting met de Sint in de aula voor de  
                                   jongere broertjes/ zusjes. 
                  Wel gaan we er van uit, dat Sinterklaas op de een of andere manier met  
                  een paar Pietjes in de ochtend bij ons langs komt.  
                  We duimen! 
                  De kinderen in de groepen  1 t/m 3 gaan - zoals altijd - de ochtend naar school.  
                  De kinderen in de groepen  4 t/m 8 draaien een continurooster tot 14 uur.  
                  (lunchpakketje en drinken mee) 

Alvast een heel fijn Sinterklaasfeest! 
Let op: de tijden rondom het Kerstfeest zijn ook anders. (zie ook de Jaarplanner) 
Carla 
  

     

       
In december komen Daniël van Wolferen (1A), Vigo de Winter (1C) en Bobbie 
Zoontjes (1C) bij ons op school.  
Veel plezier op de JvS allemaal! 
 
 
 

  
Daniël van Wolferen, Vigo de Winter, Bobbie Zoontjes, Jackie van Diepen, 
Fay Hoebeke, Marit Dane, Job v.d. Heijden, Noor Kolthek, Juliet Bakker, Nino 
Hoppe, Cejay Plessis,  Fleur Leijting, Olivier Braijé, Nova Perlee, Jesse 
Schermer, Janne Peters, Jelle Jansbeken, Anna de Hartog, Silene Duthler, Faas 
Lameijer, Mats van der Heijden en Meike van Marle. 
Ook juf Maaike is in december jarig! 

 
Allemaal veel plezier op jullie verjaardag! 

 



          

 

Dit zijn de voeten van de winnaars.  

CASTRICUMSE SCHOOLZWEMWEDSTRIJDEN 2020 HEEFT WINNAARS!   (artikel krant) 
De groepen van de Juliana van Stolbergschool, de Kustlijn en de Montessorischool hebben tijdens de eigen 
schoolzwemtijd hun gezamenlijke klassenwedstrijd gezwommen, waarbij niet het individuele, maar het 
groepsresultaat belangrijk was! Steeds in kleine groepjes van vijf of zes deelnemers werd zo snel mogelijk een 
baan schoolslag gezwommen. Door de jury (de zweminstructeurs) en hulp van de onderwijzers zijn de 
resultaten per groep bijgehouden. Iedere leerling heeft één keer op tijd gezwommen, waarbij de wedstrijd voor 
de hele klas als (h)echte groep was, want per groep is de snelste en de minst snelle zwemmer genoteerd en 
bij elkaar opgeteld leverde dat de eindscore per klas!  
 
Alle leerlingen hebben vol enthousiasme geoefend, zo snel mogelijk gezwommen, elkaar aangemoedigd en 
per groep hun tijd neergezet met groep 6 van de Juliana van Stolberg als winnaar! De leerlingen van deze 
groep hadden afgelopen week het thema ‘onder water zwemmen’ en bij het opduiken van al het materiaal 
ontdekten ze dat daar kaartjes met woorden aan vast gemaakt waren. Op deze ludieke manier werd duidelijk 
dat zij de winnaar van de schoolzwemwedstrijd waren! Van harte gefeliciteerd en als prijs mogen alle 
leerlingen van deze klas binnenkort komen vrij zwemmen! 

 

 
Groep 5 oefent voor de Maandsluiting op 27 november 2020 



 
Voor meer groepsnieuws: kijk op onze site www.jvscas.nl 
 
Inschrijving nieuwe leerlingen 

      Heeft u uw jongere kind nog niet ingeschreven?  
      Mail dan binnenkort even naar Carla voor een aanmeldingssetje.  

 
 
 

Vakantierooster Castricum   2020 - 2021 

 
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 
Studiedagen JvS  27 jan. - 19 febr.- 12 mei. - 28 jun. 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 
 
 
 
 

 
 

GGD Groeigids-app: Chat voor ouders met jonge kinderen 

Voor ouders die een kindje verwachten en/of kinderen hebben in de 

leeftijd 0 tot 6 jaar is er nu de Groeigids-app. Via deze app kun je 

eenvoudig en anoniem je vragen stellen door middel van een chat aan 

een jeugdverpleegkundige van de GGD! Heb jij vragen over opvoeden of opgroeien en is je kind 

0 tot 6 jaar oud? Dan zitten jeugdverpleegkundigen voor je klaar om jouw vragen te 

beantwoorden op de werkdagen van 08.00-17.00 uur. Op dinsdag en 

donderdag tot 20.30 uur.  

De app is eenvoudig te installeren via de appstore en is als volgt te 

herkennen:  

 

Kijk ook eens op www.ggdhollandsnoorden.nl voor meer informatie over wat onze medewerkers van 

de Jeugdgezondheidszorg voor jou en je kind(eren) tot 18 jaar kunnen betekenen. Of bel tijdens 

kantooruren met het algemene telefoonnummer van GGD Hollands Noorden 088-01 00 550. Wat je 

vraag ook is, we staan graag voor je klaar! 

 

https://isobscholen-my.sharepoint.com/personal/carla_riethorst_isobscholen_nl/Documents/JULIAANDACHT/www.jvscas.nl
http://www.fortekinderopvang.nl/
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/

