MAART 2021
Agenda
19 febr.
1 - 5 maart
11 maart
16 maart
24 maart
15 t/m 25 maart
26 maart

Studiedag alle kinderen zijn vrij
Adviesgesprekkenweek groep 8
MR aanvang 20.00 uur
Voorstelling groep 7 – 8 ?????
Juffen- en meestersdag gr. 1/2 ABC en gr.3 AB
Oudergesprekken groep 3 t/m 7
RAPPORT mee

14 en 15 juni

Schoolfotograaf

Hallo allemaal
Vorige week maandag sneeuw en deze maandag ijzel. Ook onder deze ‘barre
weersomstandigheden’ is het gelukt om zoveel mogelijk kinderen te ontvangen
op school. Waar dit niet lukte was er les op afstand.
Nu weer een iets meer gevulde agenda.
Dompvloet start met typelessen voor bovenbouwleerlingen; dit gaat digitaal.
Of er in april de Schoolvoetbal wordt georganiseerd is nog niet bekend.
Wel weten we, dat er nog geen zwemlessen mogen worden gegeven in
de Witte Brug voor groep 5 en 6.
Inmiddels zijn ook de data bekend van de Schoolfotograaf. (zie agenda)
U heeft het vast gemerkt.
We hebben nu te maken met een strenger Protocol Basisonderwijs.
Het test- en thuisblijfbeleid voor 4-12 jarigen en hun huisgenoten is behoorlijk
aangescherpt. Vanuit dit PO protocol worden door het kabinet en RIVM
allerlei maatregelen verplicht dan wel dringend geadviseerd.
Dringend geadviseerd wordt ouders bij het brengen en halen te vragen
een mondkapje (MNM) te laten dragen. Daarom wil ik dit item hierbij extra onder
de aandacht brengen - in de vorm van een ‘vriendelijk doch dringend verzoek’.
Het brengen en halen is immers een samenkomen van een grote groep mensen
rond eenzelfde tijd. Doel van ons allemaal is: een uitbraak voorkomen.
We gaan de lente tegemoet!
Hartelijke groet, Carla

In maart komen Sophie Kroon (4), Julian Punt (1A), Benja van Damme (1A),
Quin Bets (1B) en Jula Kloes (1B) bij ons op school.
Alle vijf heel veel plezier op de JvS!!!

Julian Punt, Benja van Damme, Quin Bets, Jula Kloes, Cato van Loo, Sonny
Selle, Daan Brouwer, Milou Bos, Helena Rouweler, Reeve Makea, Roos Settels,
Nian Klaric, Abbey Krom, Isabella Emerson, Merel v.d. Flier, Bram Kranenburg,
Rosie van Mechelen, Lasse Schoen, Pepijn Feller, Sara en Julia van Borre,
Maartje Fessl, Jim Glandorf, Liv de Pauw Gerlings, Mats van Schagen en
Eva Walia
Ook juf Marjan, juf Karin, meester Duncan, Martine en juf Carla zijn in maart jarig.
Allemaal een hele fijne verjaardag!

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders en verzorgers,

Ruim twee weken geleden kwam het bericht dat de scholen weer open mochten. Goed nieuws voor onze
kinderen en voor ons allen. In de MR hebben we het aangepaste protocol besproken en hebben we er
unaniem mee ingestemd. Ook hebben we onze grote waardering uitgesproken voor het vele werk dat de
leerkrachten hebben verricht tijdens de lockdown om de kinderen te onderwijzen en te betrekken. Een
grote sprong vooruit ten opzichte van de eerste lockdown, maar live les geven en krijgen is toch het fijnst.
Laten we hopen dat de JvS vanaf nu gewoon open kan blijven.
Inmiddels hebben we als MR ook een reglement vastgesteld ten aanzien van onze werkwijze, deze kun je
vinden op de website van de JvS. We hebben het vakantierooster vastgesteld en we hebben het gehad over
de vele leerlingen die de Juliana van Stolberg inmiddels heeft. Positief nieuws dat weer nieuwe uitdagingen
met zich meebrengt.
Uiteraard gaan onze maandelijkse vergaderingen in digitale vorm gewoon door. Dus vragen, opmerkingen
en tips zijn welkom: MR.jvstolberg@isobscholen.nl.
Fijne vakantie allemaal!

Ondersteuning op school - hoe zit het ook alweer?
In elke groep krijgt ieder kind van hun leerkracht de ondersteuning die het op haar of zijn niveau
nodig heeft. Vanuit de lessen en methodetoetsen bepaalt de leerkracht, waar de kinderen nog extra
op moeten oefenen of misschien al een stapje verder kunnen nemen.
Dit noemen we de basisondersteuning. Deze basisondersteuning gebeurt iedere dag.
NB. Hieronder vallen ook leerlingen met dyslexie, rekenproblemen en dyscalculie. Leerlingen met
minder en meer dan gemiddelde intelligentie en leerlingen die op sociaal-emotioneel vlak
ondersteuning nodig hebben.
Drie keer per jaar worden alle leerlingen met de Intern begeleider (Mirelle Wendelgelst) besproken.
Dit noemen wij de groepsbesprekingen. Hier wordt gekeken naar de groei van de leerlingen, de
ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied, werkhouding en concentratie, ondersteuningsbehoeften
en eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden (bijv. extra ondersteuning
en/of onderzoek). De leerkracht gaat hierover in gesprek met de ouders.
Dan is er nog extra ondersteuning. Dit is ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning kan
worden geboden. Hier is bijv. extra personeel, speciale aanpak of aanpassing van leerstof- of
hulpmiddelen voor nodig. Dit kan d.m.v. een workshop of een arrangement.
Workshop:
Wanneer de ouders op de hoogte gebracht zijn van extra ondersteuning – naast basisondersteuning
in de klas - krijgen de leerlingen in groepjes van 2 tot 4 personen (buiten de groep) ondersteuning
van een onderwijsassistent. Vijf weken lang oefenen de kinderen aan een bepaald
ontwikkelingsgebied. De leerkracht houdt de regie.
Arrangement:
Leerlingen die een arrangement nodig hebben, krijgen ondersteuning die past bij de specifieke
ondersteuningsbehoefte. Deze aanvraag voor ondersteuning loopt via het Samenwerkingsverband
PO IJmond. (https://passendonderwijsijmond.nl/ ). Hier wordt een ontwikkelingsperspectief-plan
voor opgesteld via een Topdossier.
NB. Extra ondersteuning in de vorm van:
Workshop: leerlingen die een achterstand op leerniveau hebben
Arrangement: leerlingen die een eigen leerlijn hebben, anderstalige leerlingen, gedragsproblematiek,
lage intelligentie, downsyndroom, motorische ondersteuning
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig gevolgd en op maat wordt ondersteuning
geboden. Soms maken de kinderen kleine stapjes en soms weer wat groter.
Wij geven de leerlingen ruimte om te groeien in zijn of haar tempo, binnen het niveau wat bij hem of
haar past.
Met vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Vriendelijke groeten,
Mirelle Wendelgelst (Intern Begeleider)

Nieuws uit de groepen
Kijkt u op onze site voor nieuws: www. jvscas.nl

Inschrijven nieuwe leerlingen
Denkt u aan het tijdig 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.
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:
0251 – 658058 of mail naar: info@fortekinderopvang.nl

Vakantierooster Castricum 2020 - 2021
Tweede Paasdag
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

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

Vakantierooster Castricum 2021 - 2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 t/m 22 okt. 2021
27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
21 t/m 25 febr. 2022
18 april 2022
25 apr. t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli t/m 26 aug. 2022

Sneeuwpret op de JvS

