
Juni 2021 

Agenda   
31 mei t/m 11 juni LVS toetsweken 
  7 juni   Schooljudo 4 
14 juni   Schoolfotograaf 
17 juni   Verkeersexamen groep 7 
21 t/m 25 juni  Oudergesprekken - op uitnodiging v.d. leerkracht  
28 juni   STUDIEDAG: alle kinderen zijn vrij   
29 juni   Doorschuifmiddag 
30 juni   MR 20.00 uur 
  

Hallo allemaal  
Gelukkig wordt de agenda weer iets langer.  
De schoolfotograaf komt met een grote bus op maandag 14 juni het plein op.  
Volledig corona-proof gaan we dit jaar op de foto. Kind voor kind en  
leerkracht voor leerkracht worden we gekiekt in de bus. Broertjes en zusjes 
die op school zitten worden ook samen gefotografeerd. Groepsfoto’s 
worden niet gemaakt; digitaal worden we door Daniella ‘aan elkaar geplakt’.  
We nemen binnenkort afscheid van Fiona Arens, voorzitter van de MR.  
Fiona, heel hartelijk bedankt voor je inzet en betrokkenheid! 
Inmiddels is de verkiezing gestart voor het vinden van een nieuw MR lid. 
In de volgende Juliaandacht ziet u waar onze leerlingen uit groep 8 volgend 
jaar verder gaan. Uiteraard vergezeld van een mooie foto van hun 
schoolkamp, dat dit jaar gelukkig wél door kon gaan! 
Carla  
 

Bellen tussen 8.00 - 8.15 uur 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind uitsluitend telefonisch af te melden  
’s morgens tussen 8.00 - 8.15 uur?  
En daarbij dan ook duidelijk vertellen om welke klachten het gaat?  
NB. Dus… niet per mail of app afberichten a.u.b. 
    
 

 
In juni komen Emma Snijders (1B), Jasmijn Matena (1B), Brent Jakobs 
(1B), Eeuwe Feenstra (1B), Evi Hoppe (1C) en Sam Rohlfs (1C) op school.  
 
Veel plezier op de JvS! 

 

in juni 
Emma Snijders, Jasmijn Matena, Brent Jakobs, Eeuwe Feenstra, Evi Hoppe, 
Sam Rohlfs, Fiep Morsch, Charlotte Jansbeken, Peter Sluis, Derk Peters, 
Bobbi Kapr, Lente Veldt, Pien de Vries, Lars van Loo, Puck Oud, Daan Oud, 
Len Voebel, Yannick Snijders, Pepijn Genders, Mik Jongbloed, Spencer 
Leijting, Syb van Schagen, Tarek Ahmad, Noah Bakker, Sjors Voebel, Lisa 
Haringman, Thomas Nugteren en Isa Verzijde  
 
Juf Ellen is ook jarig in juni. 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 

 

 
 



JVS op INSTA 

Langs vele wegen informeren wij u over de gang van zaken op school. Zo leest 
u deze Juliaandacht en checkt u vast regelmatig onze site.  
U kunt ons ook vinden op  Instagram.  
Volg ons op jvs_cas. 
Ook via de site vindt u de Instagram pagina door onderaan op het Insta logo te 
klikken. 

 
Nieuws van de MR  
Via Teams wordt er vergaderd in deze corona periode. 
Ook dit jaar staat een verkiezing voor een nieuw lid op de agenda. 
De MR verkiezingscommissie heeft alle ouders onlangs via de mail geïnformeerd hierover. 
We zien uit naar reacties! 
 

 

 
Heeft u al een inschrijfformulier voor uw jongere kind opgehaald?  
Mail voor een inschrijfformulier even naar Carla. 

 
 
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 

 
Vakantie rooster 2020-2021 

Studiedag  28 juni 2021 
Zomervakantie  9 juli t/m  22 aug. 2021 

  

Vakantie rooster 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 

 
  
            
 

Waarom praten zo belangrijk is 
Peuters en kleuters stellen veel vragen. Ze beginnen hun eigen woorden te 
verkennen en zullen je vragen stellen over dingen die ze niet begrijpen of die ze ongerust maakt. 
  
Wanneer kinderen naar je toe komen en een vraag stellen, stop dan even met wat je aan het doen was. 
Geef ze aandacht en luister naar wat ze te zeggen hebben. Je kunt ook aan ze vragen wat ze denken of 
vinden. Wanneer je tegen je kinderen praat draagt dit ook bij aan de relatie tussen jou en je kind. Kinderen 
voelen zich dan vrijer en veiliger om met je te praten. En dit is belangrijk bij het opgroeien. 
 
De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden 
Het onderwerp hierboven: 'Samen praten' is zeker een leuk onderwerp van gesprek!  
Het heeft te maken met het tweede basisprincipe van Positief Opvoeden: Laten leren door positieve 
ondersteuning. Wil je hier meer over weten, kijk dan op www.positiefopvoeden.nl 

http://www.fortekinderopvang.nl/
http://www.positiefopvoeden.nl/


          

         ZOMERVAKANTIE ACTIVITEITEN 

 
     

Stap in deze real life 

game. Lukt het jou 

de aarde te redden? 

Doe mee op 16 t/m 18 augustus 

óf op 19 t/m 21 augustus 2021 

VOOR 
KINDEREN 
VAN 6 T/M 
14 !  JAAR 

MET O.A. 
JANOUK 

KELDERMAN 
BEKEND VAN TV 



 
 
 
 
 
 

 
 

Aarde is op zoek 

naar jou! 

Dit wil je 

niet missen! 

voor alle kinderen van 6 t/m 14 jaar 

Theater, escaperoom-elementen,  

workshops en nog veel meer! 

Met o.a. Janouk Kelderman, bekend  

van tv! 

drie dagen van 9:00 tot 17:00 uur, 

inclusief lunch, drinken en snacks 

Locatie: forte experience & Hortus  

Alkmaar, Berenkoog 35, Alkmaar 

Samen met 39 andere kinderen ga jij nadenken over 

een duurzame toekomst en op zoek naar een nieuwe 

balans in de wereld. Lukt het jou de aarde te redden?    
  

Via t heatervoorstellingen, escaperoom-elementen,  

workshops en door met anderen op onderzoek uit te  

gaan, ontdek jij steeds meer hoe de aarde gered kan  

worden.  Ee n real life game van 3 dagen, waarin jij de  

hoofdrol speelt! Speel gave opdrachten, verdien genoeg  

tokens en ontmoet echte personages! 

Meer informatie en aanmelden via 

www.forteexperience.n l 

Deelname 95 euro per kind. Maximaal  
40  kinderen per keer. Doe mee van 16  
t/m 18 óf 19 t/m 21 augustus 2021. 

Tuin van de Toekomst is een initiatief van Forte  
Experience en Hortus Alkmaar. Mede mogelijk  
gemaakt door Exp Inc en De Ondernemerstuin. 

http://www.forteexperience.nl/


 
 


