
                Juli 2021  
Agenda     

  2 juli   Rapport 2 mee 
  5 juli   Eindmusical groep 8 ouders 
  6 juli   Eindmusical groep 8 ouders 
  7 juli    Juffendag groep 4 en 5      

      8 juli   LAATSTE SCHOOLDAG 2020-2021 
  
       
 

Hallo allemaal 
In deze laatste Juliaandacht nemen we traditiegetrouw afscheid van groep 8. 
Verderop vindt u een overzicht van de VO scholen waar ze  
na de zomervakantie verder zullen gaan. 

    
Heel veel dank aan alle OC en MR leden, die ons dit jaar 
met raad en daad hebben bijgestaan.  
 
Mijn werkzame onderwijstijd zit er nu echt bijna op. Na de zomervakantie start  
Saskia van den Akker als directeur van de JvS. Ze heeft inmiddels al  
kennisgemaakt met het team op onze studiedag afgelopen maandag. 
In de laatste week zal de definitieve overdracht plaatsvinden. 
Zij stelt zich in deze Juliaandacht even aan u voor. 

   
  Ik wil iedereen hierbij hartelijk danken voor alle jaren waarin ik mocht genieten  
  van jullie kinderen. Ik ga die enthousiaste kinderkoppies vast wel missen.  
  Nog even een paar dagen ‘knallen’ met z’n allen! 

  Carla 
 
 

 
   
  
   

 in juli 
Tijme van Dijkhuizen, Liz Apeldoorn, Jake Theissling, Mika van ’t Zand, Hidde 
Cornelisse, Tess Molenaar, Nola Renckens, Anna Schouten, Bo Touber, Jayde 
Wiersma, Elise Elif Civan, Zoë Apeldoorn, Noa Beentjes, Cato van Amstel, Sjors 
van der Schaaf, Nora Bakker, Jonah Huybregts, Maz van Diepen, Valentina 
Rouweler, Elise Dekker, Stef Schoen, Tomme Rijkers, Isabel Sluis, Cathelijne 
van Zuilekom, Ben Avi Emerson, Quirijn Grent en Fenne Schipper.  
 
Ook meester Stefan en juf Lianne zijn in juli jarig. 

 
in augustus  
Loraine Winkelbeiner, Sep v.d. Driesche, Jilles van Amstel, Mats Spaanderman, 
David Smid, Lennart Philippa, Noor van Dijkhuizen, Teddy Green, Roosmarijn 
v.d. Flier, Hilde Slofstra, Joep Zoontjes, Mara Berger, Sebastiaan Gijzen, Ella 
Heres, Pit v.d. Voort, Djuna Hendrikse, Hanna Matena, Emran Sulaimankhil,   
Noor Broos, Guus Westrik, Julie Kire, Myrthe Schipper, Stan Dekker en Jeyson 
v.d. Velde.  

 
Ook juf Petra en juf Anja zijn in augustus jarig. 
 

Allemaal alvast een hele fijne verjaardag! 
 
 
 



       
             
 
 
 
 

Direct na de zomervakantie komen bij ons op school: 
Mads Renckens (1A), Tijme van Dijkhuizen (1A), Loraine Winkelbeiner (1A),  Liz Apeldoorn (1B), 
Jake Theissling (1C), Mika van ’t Zand (1C), Hidde Cornelisse (1B), Tess Molenaar (1A), Esmee 
Borst (1C) en Sophie Salis (6) 
 
Alvast veel plezier op de JvS!!! 
 
 

Waar gaan de groep 8 leerlingen naar toe? 

Clusius College in Castricum 
Jeyson v.d. Velde en Hugo Broos 
 
Jac. P. Thijsse College in Castricum 
Meike van Marle, Hugo Langeveld, Jente Langeveld, Lisa Haringman, Jim Glandorf,  
Sepp Waagemans, Fenne Schipper, Mats van Schagen, Liv de Pauw Gerlings, Eva Walia en 
Timo Kranenburg 
 
Bonhoeffer College in Castricum 
Thomas Nugteren, Brett Lecaille, Stan Dekker, Matthijs Rikken, Isa Verzijde, Sanne Hagens 
en Lotte van Dijk 
 



Even voorstellen: Saskia van den Akker 
 
Beste ouders en leerlingen van de JVS, 
 
Ik ben Saskia van den Akker en vanaf 1 augustus ben ik de directeur van de Juliana van Stolberg.  
Ik mag Carla Riethorst opvolgen en leiding gaan geven aan jullie school. 
Ik wil mij via de nieuwsbrief een beetje aan jullie voorstellen, maar hopelijk bij de start van het 
nieuwe schooljaar in levende lijven ontmoeten. 
 
Ik ben 45 jaar, ik woon in Bodegraven met mijn man 
Pieter en onze kinderen Mirthe en Stan. Sinds 2019 
hebben wij een blonde labrador, waardoor ik, weer of 
geen weer, wandelen als nieuwe hobby heb.  Maar 
dansen is mijn grootste passie. Ik ben dansdocent (en 
voorzitter) bij Studio Forza. Daar haal ik ook mijn 
energie uit!  Ik geef les aan peuter en kleuters, 
volwassenen en een groep meiden met een 
verstandelijke beperking.  En om te ontspannen volg 
ik een uurtje yoga, kan ik genieten van een film, het 
theater of een museum. 
 
Ik ben ooit begonnen als leerkracht in groep 1-2 en 2 dagen in 7/8, maar de meeste jaren echt als 
kleuterleerkracht gewerkt. Via bouwcoördinator in de rol van directeur gestapt op de school waar ik 
werkzaam was. Een hele fijne tijd gehad daar en mijn zoon Stan zit daar nog steeds op school. Daarna 
de overstap gemaakt naar een grote basisschool in Waddinxveen. Daar kwam ik in contact met het 
werk als adviseur.  
 
Op dit moment ben ik onderwijsadviseur bij de CED groep in Rotterdam. Ik reis het hele land door om 
leerkrachten en directeuren te coachen, ik geef diverse trainingen over lesmodellen, 
opbrengstgericht spelen en werken en ben fan van Teach like a Champion. Maar toch mis ik iets in 
mijn leuke baan. Als eerste de leerlingen, tijdens trainingen aan schoolteams zijn er geen leerlingen in 
de school. Maar ook het werken met een eigen team, contacten met ouders en externen mis ik 
enorm. Daarom wilde ik graag weer terug naar de werkvloer en directeur worden. Dat mag ik doen 
op de leukste school van Castricum: de JVS. 
 
In de laatste schoolweek ben ik een aantal keer aanwezig om kennis te maken met de leerlingen en 
het team. Natuurlijk heb ik een overdracht met Carla, zodat ik alle ins en outs van de school tot mij 
kan nemen.  
Ik heb heel veel zin om samen met het team, de leerlingen en de ouders verder te bouwen aan de 
plek waar leren, spelen en werken hand in hand gaan. 
 
Fijne zomer en tot 23 augustus!  
 
Groeten                                                    
Saskia                                            
 
 
 
 
 
 



MR nieuws:  EVEN VOORSTELLEN 
 
Je hebt het wellicht al meegekregen:  
ik word het nieuwe ouderlid in de 
medezeggenschapsraad, ter vervanging van Fiona 
Arens. Ik zal hier na de zomervakantie mee 
beginnen. 
 
Mijn vrouw Sandra en ik hebben een tweeling, 
Thijs en Charlotte, nu nog in groep 4 van de JvS. 
Wij zijn in mei 2020 vanuit Amsterdam naar 
Castricum verhuisd, voor mij betekende dat een 

terugkeer naar m’n geboortegrond. Sindsdien 

geniet ik weer enorm van de duinen: als het even 
kan ben ik daar wandelend of fietsend aan te 
treffen.  
 
Ik ben als CAO-specialist werkzaam bij een online 
payroll- en hrm-platform. Hoewel ik geen onderwijs 
achtergrond heb denk ik toch dat ik (juist?) van toegevoegde waarde voor de MR kan zijn, aangezien 
het me goed lijkt dat in de MR mensen vanuit verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Ik hoop 
dan ook dat ik op mijn eigen wijze een steentje kan bijdragen aan het succes van onze prachtige 
school. En als je zelf ideeën hebt dan verneem ik die natuurlijk graag, tijdens een praatje bij brengen / 
ophalen of via mr.jvstolberg@isobscholen.nl. 
Ik heb er zin in! 
 
Groet, 
Robert Oortwijn 

 

Vakantierooster Castricum   2021 - 2022 

Herfstvakantie  18 t/m 22 okt. 2021 
Kerstvakantie  27 dec. 2021  t/m 7 jan. 2022 
Voorjaarsvakantie  21 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 

 

 

Nieuws uit de groepen 
Kijkt u voor het laatste nieuws uit alle groepen op onze website: http://www.jvscas.nl/ 

 
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 
 
 
  

IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE ! 
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