
April 2021 

Agenda 

        2 april  Paasontbijt  
        5 april  Tweede Paasdag vrij  

12 april  EHBO week groep 8 
14 april  MR  aanvang: 20.00 uur 
20 en 21 april Eindtoets groep 8 
23 april  OB vrije dag groep 1 en 2 

Oranje gymlessen i.v.m. Koningsspelen   

26 apr t/m 7 mei  MEIVAKANTIE 
 

     Hallo allemaal  
     Het is een vreemde tijd waarin we ons nu allemaal bevinden.  
     Er worden nu al ruim een jaar een heleboel activiteiten doorgeschoven of  
     zelfs afgelast. Schoolzwemmen is nog niet opgestart. Het Praktijk (fiets) 
     Verkeersexamen voor groep 7 is doorgeschoven naar juni. 
     De schoolvoetbalwedstrijden zijn afgelast. 
     We vieren wel – ieder in de eigen klas – het Lentefeest met een Paasontbijt. 
     Het allerbelangrijkste in deze coronatijden is immers: gelukkig te blijven met  
     elkaar, gezellig samen eten en veel leuke dingen doen. En vooral de 
     kinderen veel laten: bewegen, spelen, knutselen, kleuren, tekenen, 
     lezen (!), onderzoeken in de (school) tuin, dansen en zingen. 
     Gelukkig doet de zon goed werk; regelmatig een frisse neus halen is  
     noodzaak! We spelen dan ook twee keer per dag buiten. 
     Het is fijn te merken dat de meeste ouders de RIVM regels wat betreft hun  
     kind thuishouden (en laten testen !) bij lichte verkoudheidsverschijnselen  
     opvolgen en ze zeker ook thuishouden wanneer een gezinslid in quarantaine  
     is - wachtend op de uitslag.  
     NB. Het is slim om voor uw kind een DigiD aan te vragen, want dan krijgt u de  
            GGD testuitslag binnen de beveiligde onlineomgeving uren eerder te zien. 
            Vanaf 4 april zijn er kindvriendelijke testen beschikbaar!  
            Thuistesten worden door de GGD nog niet gezien als voldoende valide.  
     Laten we hopen dat er binnenkort enkele versoepelingen mogelijk zijn.  
     Wanneer de BSO weer mag worden georganiseerd ga ik in overleg met  
     Forte om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de TSO weer op te starten.  
     Daarna kan een volgende stap worden gezet in de terugkeer naar ons 
     normale schooltijdentooster. 
     Voor nu is en blijft het motto: Blijf gezond! 
     Lentegroet, Carla 
      

                      
      Sam Heine (1B) en Eef Zoontjes (1C)   

                             Veel plezier allebei in jullie nieuwe groep! 
 

                               
       in april 

Sam Heine, Eef Zoontjes, Lize Cécile, Niels Schoen, Freddy Huisman, 
Casper Braijé, Ben van Aalzum, Nora Heimens, Pim Glorie, Juliet Hills, Yara 
de Winter, Heba Ahmad, Pim van Dijk, Charlotte Oortwijn, Thijs Oortwijn, 
Oskar Bueno, Jonas Michon, Pepijn Jansbeken, Max Leijting, Noud van 
Schagen, Rosalie de Hartog, Sara Rijkers, Loek Sneekes en Casper Veldt 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 



 
EVEN VOORSTELLEN 
 

In deze tweede helft van het jaar lopen weer enkele toekomstige 
collega’s  
stage in een paar groepen op onze school. 
Zij stellen zich hieronder even aan u voor. 
 
Mijn naam is Marlies Fatels en sinds 1 maart loop ik elke maandag stage bij 
Duncan in groep 1/2 A. Incidenteel ook op vrijdagen.  
Naast het studeren op de Pabo ben ik ook fotograaf.  
Ik heb drie kinderen in de leeftijden 7, 10 en 12 jaar.  
Afgelopen periode heb ik stage gelopen in de bovenbouw en nu mag ik 
kennismaken met de onderbouw.  
Ik heb er heel veel zin in en zie ernaar uit de kinderen beter te leren kennen.  
 
 
 

  
Mijn naam is Nicole Beringel en vanaf september studeer ik in 
deeltijd aan de PABO InHolland in Alkmaar. Vanaf woensdag 30 
september kom ik iedere woensdag praktijkervaring opdoen als 
stagiaire in groep 1/2C bij juf Inge. Ik heb al eerder ervaring mogen 
opdoen als onderwijsassistent, kinderopvangleidster en 
peuterleidster. 
Samen met mijn vriend en onze 2 kinderen, een zoon en dochter, 
wonen wij in Zaandam. Mijn hobby’s hebben over het algemeen 
allemaal te maken met creativiteit, bijv. het maken van kaarten. Ik 
geniet van leuke uitstapjes met mijn gezin, familie en vrienden. 
Ik kijk ernaar uit om mijn stageopdrachten uit te voeren, te leren van 
juf Inge en natuurlijk ben ik erg benieuwd naar jullie kinderen! Het 
wordt een leuke, gezellige en vooral leerzame tijd. 
   

 

 
 

 
 
Ik stel me graag even voor!! 
Mijn naam is Bas, of zoals de kinderen in groep 3B me beter kennen: meester Bas. 
Ik heb het voorrecht om in Groep 3B van juf Janneke stage te mogen lopen. 
In februari van dit jaar ben ik begonnen aan de PABO, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling 
is gegaan. 
Voordat ik naar de Juliana van Stolbergschool kwam heb ik in de Horeca gewerkt met als hoogtepunt een 
eigen restaurant. 
Ik woon samen met mijn vrouw Ruth en twee zonen Max (6) en Tycho (2) hier in Castricum. 
Als jullie me tegenkomen dan is de kans groot dat jullie me zien in het bos of op het strand, want daar 
kom ik het liefst in mijn vrije tijd. 
Ik kijk enorm uit naar de rest van het schooljaar! 
 



Vakantierooster  2020-2021         

Tweede Paasdag    5 april 2021 
Meivakantie   26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart   13 en 14 mei 2021                   
Pinksteren   24 mei 2021  
Studiedag   28 juni 2021        
Zomervakantie  12 juli t/m 20 aug. 2021 
 
 

Vakantierooster 2021 -2022 
Herfstvakantie   18 okt. t/m 22 okt. 2021        
Kerstvakantie   27 dec.2021  t/m 7 jan. 2022 
Voorjaarsvakantie  21 febr. t/m 25 febr. 2022 
Pasen    18 april 2022 
Meivakantie   25 apr. t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart   26 en 27 mei 2022 
Pinksteren     6 juni 2022 
Zomervakantie  18 juli t/m 26 aug. 2022 
 
 

 

  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 
 
 

 
 

Inschrijven jongere broertjes en/of zusjes 
Heeft u uw jongste kind nog niet officieel aangemeld?  
Laat dit dan even weten via de mail.  
Dan geef ik uw (oudste) kind een aanmeldingssetje mee.       
 
 
Kijk voor groepsnieuws op onze site: www.jvscas.nl 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

                                
       

 

HOU VOL!  Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Laat je testen bij twijfel. 
En vooral:  BLIJF GEZOND ! 

 

http://www.jvscas.nl/


 

 

Hoe gaat het met je kind?   

GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn van 0 t/m 

11 jarige kinderen uit de regio Noord-Holland- Noord. Help jij mee?  

Vul de vragenlijst over gezondheid en welzijn van je kind in en win!  

 

Ga naar www.kindermonitorHN.nl en vul de vragenlijst anoniem in.  

Het invullend duurt ongeveer 15 minuten.  

1 op de 15 deelnemers wint een bol.com bon t.w.v. €10 en onder alle deelnemers 

worden 4 weekendjes weg naar keuze verloot t.w.v. € 250.  

Deze vragenlijst brengt de gezondheid van onze jongste inwoners in beeld.  

De resultaten worden door GGD HN en gemeenten gebruikt als input voor het 

gezondheidsbeleid.  

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar www.ggdhn.nl/kindermonitor.  

Alvast bedankt!  

 

  

 
  
  
 

        
                                                                          

                                                           

http://www.kindermonitorhn.nl/
http://www.ggdhn.nl/kindermonitor


                                                                   
 
 
                                                                                      

 
 
Heeft je kind faalangst? 
Faalangst betekent dat je kind bang is om iets niet te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het 
maken van een toets, een examen of het houden van een spreekbeurt. Leren en presteren is 
belangrijk voor de toekomst van je kind. Soms lukt dat slecht. Niet omdat je kind lui of moe is of 
omdat het werk te moeilijk is. Het lukt slecht omdat je kind er heel erg mee zit dat er goede 
prestaties van hem/haar worden verwacht. De angst om te moeten presteren kan je kind zo 
gaan beheersen dat hij/zij niet meer kan nadenken en plotseling niets meer weet. Je kind kan 
buikpijn krijgen, gaan bibberen, zweten, stotteren of wordt misselijk. In dat geval spreken we van 
faalangst. 

Tip 1 
Probeer erover met je kind te praten. Hij/zij is niet de enige met faalangst. Eén op de tien 
kinderen heeft er last van. Vraag ook wanneer je kind last heeft van faalangst. 

Tip 2 
Straal zelfvertrouwen uit als ouder. Laat merken dat je vertrouwen hebt in je kind. Reageer 
positief naar je kind, zoals “het gaat je lukken”. Reageer niet te veel op situaties die niet goed 
gaan. 

Tip 3 
Leer je kind dat fouten maken niet erg is. Van fouten maken kun je leren, iedereen maakt wel 
eens een fout. Laat zien dat je als ouder ook wel eens een fout maakt. 

Tip 4 
Zorg voor een evenwicht tussen leren en ontspannen. Ook al is het huiswerk niet af, geef je kind 
de tijd om iets leuks te doen voor zichzelf of met jou als ouder. 

Tip 5 
Toon interesse in de prestaties van je kind. 

Tip 6 
Los niet alles voor je kind op. Dit maakt de faalangst groter. 

Tip 7 
Help bij moeilijke situaties en bescherm je kind niet teveel. Probeer je kind zelf situaties stapje 
voor stapje op te laten lossen. Geef hierbij complimenten wanneer een stapje gelukt is. 

Tip 8 
Komen jullie er samen niet uit, zoek in overleg met je kind hulp bij deskundigen. 

 
Mocht u vragen over faalangst, dan kunt u een afspraak maken bij het Opvoedspreekuur in uw 
gemeente bij het volgende telefoonnummer: 088-0100555, dagelijks tussen 9.00-12.00 uur.  
Ook kunt u kijken op www.positiefopvoeden.nl.  
 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.positiefopvoeden.nl/

