
      FEBRUARI 2021 

Agenda   
19 februari  Studiedag team: alle kinderen zijn vrij ! 
22 t/m 26 febr.  Voorjaarsvakantie 
   

Hallo allemaal  
De agenda is behoorlijk … leeg. 
Onze studiedag van 27 januari heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege 
noodopvang en coronamaatregelen. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we 
gaan er van uit dat we de studiedag van 19 februari wél door kunnen laten gaan. 
Eigenlijk hopen we gewoon allemaal, dat de schoolsituatie zich vanaf 8 februari weer  
ontwikkelt naar ‘enigszins normaal’. Maandsluitingen en feesten schuiven we voorlopig 
nog even door, vanwege de hogere besmettelijkheid van het nieuwe Britse virus.  
Eerst maar eens zien of we wel weer naar school mogen. 
We wachten de persconferentie van 2 februari af.  
 
Het is in ieder geval een hele rare wijze waarop ik mijn laatste werkzame half jaar in het 
onderwijs ben ingegaan. Mijn pensioen is ‘in zicht’. 
We hadden al geen Kerstfeest, geen Kerstkoor en ook al geen gewone start van 2021. 
We doen allemaal ontzettend ons best - zowel op school als thuis - maar het blijft heel 
anders en we missen het menselijke contact enorm!  
In die 44 jaar dat ik werkzaam ben in het onderwijs is het dan ook de allereerste keer,  
dat ik me vrijwel alleen maar met RIVM protocollen, thuisonderwijs, organisatieroosters, 
plannen bijstellen en noodopvang organiseren bezig moet houden. En daarnaast alle 
andere ‘gewone’ zaken blijven doen, waarbij regelmatig activiteiten worden 
doorgeschoven of helemaal afgelast. Wel mooi om te zien hoe nieuwe ontwikkelingen  
en initiatieven worden gedeeld, uitgeprobeerd en ingezet. 
Met elkaar maken we er het beste van. 
Ik ga ervan uit dat er binnenkort weer een heleboel kinderstemmen klinken in de gang. 
Er komen betere tijden! 
HOU VOL ! 
Carla 
 
 

 
In februari wordt Bente Plugboer (1C) vier jaar. Hopelijk kan ze dan ook ‘in het echt’ 
starten op onze school. 
Veel plezier Bente! 
 
     

  
     in februari 

 Bente Plugboer, Teun Trakzel, Rienk Bootsma, Roar Schermer, Hanna de Groot, 
 Roos van Schagen, Sep Verzijde, Mats Vollers, Nora Langeveld, Jara v.d. Hoeven en 
 Brett Lecaille.  
 
 Ook juf Annette is in februari  jarig!  

 Allemaal een hele fijne verjaardag ! 
  



 
Inschrijven jongere kind 
Heeft u uw jongere kind nog niet aangemeld?  Stuur me dan even een mailtje. Dan zorg ik 
dat er een envelop met een aanmeldingssetje op de deurmat valt.   
Carla 

 
 
 
   Onderwijs jubileum 
 
   Op 16 december 2020 hadden we 
   eigenlijk het 25 jarig onderwijs 
   jubileum van Daniëlle Kemperink 
   zullen vieren…. 
   Er kwam een tweede lockdown  
   tussendoor en we waren te druk  
   bezig met het organiseren van  
   thuisonderwijs en het opruimen van  
   alle kerstspullen. 
   Niet de meest ideale stemming om  
   een feestje te vieren.  
    
   Vandaag hebben we Daniëlle alsnog  
   in de bloemetjes gezet en genoten  
   van haar jubileumtaart! 
   We zijn heel blij, dat ze haar  
   onderwijsjubileum op de JvS viert! 
   En nog vele jaren erbij! 
 
   Van harte Daniëlle !!   

 
 
  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 mailen naar: info@fortekinderopvang.nl 
 
 

  Vakantie rooster Castricum 2020 - 2021 
      

    Studiedag  19 febr. 2021 
Voorjaarsvakantie 22 febr. t/m 26 febr. 2021 
Pasen     5 april 2021 
Meivakantie  26 apr. t/m 7 mei 2021 
Studiedag  12 mei 2021 
Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 
Pinksteren  24 mei 2021 
Studiedag  28 juni 2021 
Zomervakantie 12 juli t/m 22 aug. 2021 

 
  



Cursus typen online      obs 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 

 
 
 

                                                
 
Januari 2021 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Dit voorjaar zal Stichting Zilveren Maan weer diverse lotgenotenprogramma’s houden op de basisscholen in 

Castricum: 

- Echtscheidingsgroep 

- Jonge Mantelzorgersgroep (ziekte/handicap/stoornis/verslaving binnen het gezin) 

- Overlijdensgroep 

 

Het programma is preventief bedoeld. Hierin is het lotgenotencontact belangrijk en is het programma 
zeker ook bedoeld voor kinderen die (ogenschijnlijk) nergens last van hebben.  

http://www.kindertypen.nl/
http://www.tijdvoortypen.nl/


Het hoeft hierbij niet om een recent ontstane situatie te gaan. Ook als bijvoorbeeld een scheiding al enkele 
jaren geleden heeft plaatsgevonden, is het iets waar de kinderen dagelijks mee om gaan.  
 

Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten met de kinderen van 1,5 uur en wordt afgesloten met individuele 
eindgesprekken met ouder/verzorger.   

De bijeenkomsten worden begeleid door twee ervaren professionals van Stichting Zilveren Maan.  
 

Het gemiddelde cijfer dat de deelnemers van vorig jaar gaven aan de programma’s van Zilveren Maan is 9,3.   
Uit de resultaten van vorig jaar is het volgende gebleken: 
 
De kinderen voelen zich na deelname minder boos, minder verdrietig, minder schuldig. Hebben meer begrip 
gekregen voor hun eigen situatie. Hebben meer zelfvertrouwen en kunnen zich beter concentreren.  
 

Genoeg redenen om dit voorjaar weer met een programma te starten! 
Gezien de huidige regels omtrent Covid-19 kunnen wij nog geen exacte datum geven waarop dit programma 
zal starten, maar de intentie is om dit zo snel mogelijk na heropening van de scholen te laten starten.    
 

Denkt u dat uw zoon/dochter mee zou willen doen (deelname is kosteloos), dan kunt u uw zoon/dochter 
hiervoor opgeven door middel van een e-mail te sturen naar info@praktijkzilverenmaan.nl  met daarin de 
naam van de leerling, klas en het gekozen programma vermeld. Graag ontvangen we uw aanmelding voor 9 
februari  a.s.  
 

In verband met het Coronavirus zullen wij goed kijken naar de samenstelling van de groepen/beschikbare 
ruimte. Eventueel worden er kleinere groepen samengesteld. De groep wordt gehouden in een grotere ruimte 
waardoor de afstand kan worden geborgd.  
 
Meer informatie over Stichting Zilveren Maan kunt u vinden op www.zilverenmaan.org of 
www.praktijkzilverenmaan.nl.  
 
 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met één van de coaches van deze programma's: Mariëlle 

van der Laan:info@praktijkzilverenmaan.nl of telefonisch 06-524 529 69.  

Nicole Roelfsema: info@coachingspraktijkroelfsema.nl of telefonisch 06-10549424 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Mariëlle en Nicole   
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