JANUARI 2021
Agenda
18 januari
25 januari
26 januari

Start – als het mag
MR 20.00 uur
Groep 8 naar het Jac. P. Thijsse College (?)

Hallo allemaal
Het is een wat rare afsluiting van een speciaal jaar.
Gelukkig hebben we tóch een beetje kerstgevoel
gekregen bij de prachtige kerstmusical van groep 7
die vandaag maar liefst twee keer is opgevoerd!
En daarbij aten we een heerlijk plakje kerstbrood.
Na de Kerstvakantie zal er op thuisonderwijs
worden overgegaan. De leerkrachten hebben het
benodigde materiaal meegegeven.
Via mail zullen zij de ouders op de hoogte houden
over opdrachten en digitale ontmoetingen/
instructies via Teams.
Laten we hopen dat we elkaar vanaf 18 januari 2021 weer ‘live‘ zien.
We hebben vandaag afscheid genomen van Jutta Garali, die Willemijn
Spaargaren heeft vervangen in groep 1/2 C gedurende de afgelopen vijf
maanden. Willemijn start na de kerstvakantie weer. Welkom terug!
Jutta heel erg bedankt!
Hartelijk dank ook aan de OC ouders die SINTERKLAAS dit jaar weer tot
zo’n groot succes hebben gemaakt!
Namens het team: de allerbeste wensen voor 2021 en blijf gezond!
Carla

Mees Oudendijk (1A), Doris Hop (1A), Feline van Splunter (1A), Brenn
Punt(1A), Lisa v.d. Matten (1B), Jonna Bakker (1C) en Alex Vlug (1C) komen
in januari bij ons op school.
We wensen jullie heel veel plezier op de JvS !

in januari
Mees Oudendijk, Doris Hop, Feline van Splunter, Brenn Punt, Lisa v.d Matten,
Jonna Bakker, Alex Vlug, Thom van Lubeck, Yannick Meltzer, Feline
Verzijlbergen, Jillis Mous, Pleun Morsch, Daantje Sikkens, Ollie van Mechelen,
Bram Kamhoot, Julia Vermeulen, Merel Feller, Willem van der Schaaf, Finn
Vermeulen, Mia Heimens, Xavi v.d. Schaaf, Nouna v.d. Voort, Kris van Aalzum,
Ninthe van Oort en Mila Emerson
Ook juf Mirelle en juf Nathalie zijn in januari jarig!
Allemaal een hele fijne verjaardag !

Inschrijving nieuwe leerlingen
Heeft u uw jongste kind nog niet ingeschreven?
Loop dan binnenkort even langs om een inschrijfformulier op te halen.

Voor- en naschoolse opvang
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:
0251 - 658058
Of mail naar : info@fortekinderopvang.nl

Vakantie rooster Castricum 2020-2021
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag JvS
Zomervakantie
Voor groepsnieuws kijk op www.jvscas.nl

19 febr. 2021
22 t/m 26 febr. 2021
5 april 2021
26 apr. t/m 7 mei 2021
12 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
28 juni 2021
12 juli t/m 20 aug. 2021

Cursus typen online speciaal voor leerlingen van de Juliana van Stolberg
In februari start de cursus Typen voor leerlingen van groep 7 en 8. Een waardevolle investering
waar je de rest van je leven plezier van hebt.
De cursus bestaat uit 14 weken intensieve persoonlijke onlinebegeleiding (door corona dit jaar
niet op school) en 3 virtuele klassikale bijeenkomsten (bij de start van de cursus, halverwege
en bij het examen).
We gebruiken het onlineprogramma TypeWorld. De kinderen vinden het typen in gamevorm
leuk en ze leren het goed en snel. De docent volgt de kinderen online, controleert het huiswerk
(ca. 5x 15 min. per week) en motiveert ze met voortgangsberichtjes.
Hoewel de cursus individueel wordt gedaan, is onze ervaring dat gezamenlijk starten en eindigen
betere resultaten oplevert. Het groepsgevoel zorgt dat de kinderen de cursus afmaken en niet
halverwege afhaken.
De cursus start maandag 8 februari 16:00 uur met de eerste virtuele bijeenkomst, het examen
is de eerste week van juni.
Voor leerlingen van de Juliana van Stolbergschool kost de cursus € 110 (gebruik kortingscode
TYP21, normale prijs € 120).
Ga naar www.kindertypen.nl voor meer informatie en om in te schrijven.
Startdatum en tijd
Ma. 8 februari 16:00
Kosten
€ 110 (of 3x € 37)
Kortingscode
TYP21
Voor
Groep 7 en 8

Inclusief
14 weken begeleiding
3 virtuele bijeenkomsten
online voortgangscontrole
jaarlicentie TypeWorld
100 apm (minimaal)
examen Typen
diploma

Huiswerk
ca. 5x 15 min. per week
Informatie
06-49942618
Inschrijven
www.kindertypen.nl

