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Krabbel van de directie 

Donderdag 16 juni om 17.00 uur op het schoolplein kreeg ik vragen en opmerkingen.  
“Juf, jij gaat het doen he?”  “Jij bent de DJ zeker?” “Juf ik dacht even dat Kris Kross Amsterdam 
zou komen, maar dat kan natuurlijk niet.”  Ik kreeg van groep 8 een suggestie om een afspeellijst 
te maken zoals op kamp. Ik kreeg daar meteen wat verzoeknummers bij. Twee enthousiaste 
ouders kwamen die lijst meteen aanvullen met leuke swingende hits. Ze moesten eens weten…… 
Wat was het een feest! Ze waren er alle drie. De kinderen stonden het eerste nummer helemaal 
stil en met open mond te kijken. Er zat geen beweging in. Waren ze in shock? Maar daarna ging 
het los. Wat een leuk feestje was dat. Ik heb er enorm van genoten. Op het plein heb ik de 
commissie al bedankt, maar ik doe het nogmaals in de Juliaandacht. De eerste versie na de 
corona-stop en ook nog 55e editie hebben jullie fantastisch georganiseerd met een enorme 
knaller.  Dit kan natuurlijk niet ieder jaar, maar een feestje bouwen natuurlijk wel. Helpt u 
volgend jaar mee in de A4D-commissie?  

Tijdens het opruimen kwam er een jongen naar mij toe lopen en hij zei: “Juf Saskia, dit was echt 
een tof feestje, zullen we volgend jaar Armin van Buuren vragen?” 

Wij staan voor de zomervakantie. Op donderdag 14 juli om 15.20 uur komen alle leerlingen op 
het plein en gaan wij aftellen naar onze welverdiende zomervakantie. Ik wens u allemaal een 
geweldige zomer en wij zien elkaar maandag 29 augustus om 8.30 uur weer op het plein.  

Groeten,  
Saskia 
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Indeling lokalen schooljaar 2022-2023 

Vleugel van de onderbouw 

Groep 3A 

Juf Janneke G. 

Groep 1-2 C 

Juf Willemijn & juf 
Danielle 

Groep 1-2 B 

Juf Ellen& juf Inge 

Groep 1-2 A 

Meester Duncan & juf 
Sylvia 

 

Boven  

Groep 4 

Juf Joyce & Meester Bas 

 

Gang (langs de tuin) 

Groep 5A  
Juf Marjan 

Groep 5B 
Juf Karin & Juf Janneke A 

Groep 6 
Meester Lars 

 

Lokalen (aan de aula) 

Groep 8 
Meester Stefan & Meester Bas 

Groep 7 
Juf Lianne 

 

INCASSO TSO 

LET OP: De incasso van de TSO (overblijven met Edith) is wederom mislukt. De ISOB is er nu bij 
betrokken en is druk bezig om dit te herstellen met de Rabobank. Hopelijk gaat het in juli lukken, 
dan worden de maanden maart, april en mei geïncasseerd. Excuses voor het ongemak. 

 

Ouderfeest 
Zo, dat was een goed feestje! De sfeer zat er bij de ingang al in. Iedereen wilde natuurlijk op de 
foto in Summer Vibe stijl. Eenmaal binnen konden wij genieten van een geweldige band of  
2 fantastische DJ’s. De drankjes en hapjes werden verzorgd door het team en de dansvloer werd 
steeds groter. Sommige ouders of teamleden waren er voor het eerst en anderen komen al 
jaren, maar iedereen genoot van het Ouderfeest 2022. Volgend jaar weer!!! 
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Agenda  

1 juli Ouderfeest!!!!!!!!!  SUMMER VIBES 

5 juli Maandsluiting gr 1-2B 

6 juli  Sportdag gr 1 t/m 8: Heel veel plezier 

11 juli Groep 8 speelt de musical voor de leerlingen van school. 

12 juli Maandsluiting gr 4B 

Groep 5 neemt afscheid van juf Maaike en juf Gerda 
Om 15.30 uur kunnen ouders afscheid nemen van Maaike en Gerda op het plein. Het is leuk om de 
beide juffen gedag te zeggen.  

13 juli Afscheid groep 8 op het plein om 11.45 uur 

Eindmusical gr 8 voor de ouders 

14 juli Laatste schooldag. 

Om 15.20 uur verzamelen wij op het plein om af te tellen! 

15 juli  Start vakantie 

29 augustus Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 

 
 
Nieuwe leerkrachten op de JvS 
 
Mijn naam is Lars Beukers en ik vind het super om volgend jaar te komen werken op de Juliana 
van Stolberg school. Op dit moment werk ik op basisschool De Kustlijn in groep 8, maar volgend 
jaar zal ik fulltime te zien zijn in groep 6 van de Juliana van Stolberg. Op 15 juni heb ik zelfs al 
kennis gemaakt met deze groep kinderen en de eerste indrukken zijn onwijs positief, net als de 
indrukken van de school, andere groepen en nieuwe collega’s. De ambities en visie van de JvS 
passen heel erg bij mijn eigen visie als leerkracht en ik hoop hier een bijdrage in te kunnen 
leveren. 
 
Ik ben 30 jaar en woonachtig in Castricum. Naast mijn werk ben ik keeper van het eerste van  
F.C. Castricum, trainer van de JO15-1 bij F.C. Castricum en hou ik heel erg van muziek, uitstapjes 
maken, op vakantie gaan en sneakers! 
 
Ik wens iedereen een heerlijke zomervakantie toe en we zien/spreken elkaar in het nieuwe 
schooljaar op de JvS! 
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Mijn naam is Sylvia Samuelsz en ik ben 38 jaar. 
Ik woon in Heiloo en ben geboren in Amsterdam.  
Ik heb 2 dochters (2 en 7) en ben getrouwd met Michel.  
Ik hou ervan om er op uit te gaan met mijn gezin, wandelen en tennis.  
Dol op kids, knutselen en prentenboeken.  
 
Volgend schooljaar kom ik op maandag en dinsdag op de Juliana van Stolberg  
werken. Op dinsdag werk ik in groep 1-2A, naast Duncan. Op maandag zal ik 
ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. Ik zie er naar uit kennis te maken  
met uw kind en met u.  
 
Vriendelijke groet,  
Sylvia 
 
 
 
Nieuws van juf Petra 
Via Social Schools heeft u dit bericht van juf Petra , onze gymdocent, al ontvangen. Dit is een 
herhaling. 
Sportfit groep 5-8 
Per donderdag 9 juni start de buurtsportcoach van Team Sportservice met de gratis Sportfit 
lessen voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Kinderen die meer willen sporten en willen werken aan 
een gezond gewicht/leefstijl zijn van harte welkom. Deze lessen worden zes keer op de 
donderdagmiddagen van 16.00 tot 17.00 aangeboden in de gymzaal aan de Juliana van 
Stolbergstraat 3 in Castricum. Plezier maken staat tijdens de lessen centraal. Daarnaast leren ze 
spelenderwijs over een gezonde leefstijl. Aan bod komen bijvoorbeeld: bootcamp, balsport en 
leerzame spellen met thema’s als gezonde voeding, water drinken en het belang van voldoende 
bewegen. Zie de bijlage (A5 Sportfit groep 5-8) en de website voor meer informatie. Het zou leuk 
zijn als jouw kind mee doet. 
 Zomerboost 
Na het succes van vorig jaar zorgt de Zomerboost-campagne ook dit jaar weer voor een zomer 
vol sportieve activiteiten. Sportaanbieders uit de regio organiseren van alles, om inwoners van 
jong tot oud in beweging te brengen en kennis te laten maken met hun aanbod. De eerste 
activiteiten staan al op de website en per 1 juni is het complete aanbod zichtbaar. Zie de bijlage 
(A5 Zomerboost) en de website voor meer informatie. Aan welke activiteit gaat jouw kind 
deelnemen? 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Petra Schumacher 
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