Juliaandacht
April
Schooljaar 2021-2022

Krabbel van de directie
“April doet wat hij wil!”
Qua weersvoorspellingen wel. Sneeuw, regen, storm en hagel zien wij bij de start van deze
maand. Hopelijk gaan we iedere week een stapje beter, zodat wij een mooie meivakantie
hebben. Kijkend naar de kalender zie ik dat we na Pasen nog 1 week naar school gaan en dan
start de meivakantie. Wat gaat de tijd hard! Wij hebben nog genoeg te doen!
Een rondje door de school geeft mij een goed gevoel. Ik zie buitenonderwijs, werken in de tuin,
rode wangen bij het thematisch onderwijs en leerlingen die spelenderwijs bezig zijn met de
leerdoelen van rekenen, taal en spelling van de betreffende groep. Ik leer de school en het
onderwijs steeds beter kennen.
Met het managementteam zijn wij bezig met de groepsindeling voor 2022-2023. Dat is altijd een
puzzel. Wij hebben te maken met (tussentijdse) instroom van nieuwe leerlingen. De school
groeit. Dat is fijn, maar daarvoor moeten wij goed nadenken over de keuzes die wij maken. Ik
verwacht na de meivakantie meer informatie te kunnen geven over de groepsindeling voor het
volgende schooljaar.

Groeten,
Saskia

Agenda
18 april
22 april
22 april
25 april

Vrije dag i.v.m. Tweede Paasdag
Vrije dag voor de leerlingen van groep 1 en 2.
Koningsspelen groep 3 t/m 8
Start meivakantie
Meivakantie: 25 april t/m 8 mei 2022

Er is er een jarig……..
In april zijn er weer veel kinderen jarig. Ieder kind ontvangt een leuke kaart namens alle juffen
en meesters. Alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie een fijne dag!
Een traktatie is ontzettend leuk en lekker. Soms zien wij dat de traktaties bijna cadeautjes
worden of hele grote hoeveelheden. Wilt u de traktatie beperken tot een kleinigheidje?

Op onderzoek!
Zoals aangegeven in de Juliaandacht van maart zijn er meerdere signalen binnengekomen over
het behouden van het continurooster. Ik kon deze signalen niet naast mij neerleggen en wilde
dit onderwerp nader onderzoeken. Daarom zijn hierover inmiddels gesprekken geweest
binnen het managementteam, met bestuurskantoor, de MR van de JvS en het team. De
volgende belangrijke stap is een informatiegesprek met de ouders. Dit pakken wij samen met
de MR op, omdat de oudergeleding van de MR een belangrijke stem in het schooltijdenrooster
heeft.
U bent van harte welkom om op dinsdag 10 mei om 19.30 uur op school in gesprek te gaan
over de schooltijden op de JvS. De bijeenkomst zal een informatief karakter hebben en er is
zeker tijd voor het uitwisselen van gedachten en gevoelens.

OPROEP OPROEP OPROEP
Het aantal leerlingen wat komt overblijven groeit. Op dinsdag en donderdag gaan wij over de
100 heen, maar ook de maandag zit rond de 80/90 leerlingen. Wij hebben een tekort aan TSOmedewerkers. Mocht u interesse hebben om structureel of op invalbasis te komen helpen bij
de TSO, dan hoor ik dat graag. Wij werken met vrijwilligers (b.v. ouders) en TSO-medewerkers
van Forte.
Als wij een extra medewerker van Forte inschakelen, dan worden de kosten van de TSO hoger.
Als er een TSO-medewerker van Forte beschikbaar is en ingezet kan worden op de JvS, dan
zullen wij genoodzaakt zijn om de bijdrage van de TSO te verhogen per leerling. Zodra hier
sprake van is, zal ik u dat mededelen via een social schools bericht.
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Koningsspelen
Op vrijdag 22 april staat er nog een leuk feestje gepland, namelijk de Koningsspelen! We gaan er
op school een gezellige en sportieve dag in en om de klas van maken. Ga alvast maar op zoek
naar de oranje kleding, want bij Koningsdag hoort natuurlijk een oranje outfit! Verder hoeven de
kinderen geen eten/drinken mee voor de kleine pauze, want dit wordt geregeld. Voor wie alvast
wil oefenen, hierbij het Koningsspelen lied van dit jaar:
Officiele lied: https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY
Dansinstructie: https://www.youtube.com/watch?v=N5Atl1m-9J0
Lekker actief in de meivakantie!
In de meivakantie organiseert Team Sportservice Kennemerland verschillende sportieve
activiteiten voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Alle activiteiten zijn gratis. De inschrijving is
inmiddels geopend op www.noordhollandactief.nl.

Meivakantie bij de Forte BSO
Het wordt weer een heerlijke meivakantie bij de Forte BSO's! En we kunnen eindelijk weer
samen op stap! Wat dacht je van een uitje naar Sprookjeswonderland of Indoorbeach Alkmaar?
En natuurlijk hebben we daarnaast ook coole workshops, zoals een Graffitiworkshop, Kook
workshop, Theater, Trommelen, Poppentheater en Kaarten maken. En dit is nog maar een klein
gedeelte van het hele programma! Forte Ouders vinden het hele programma in de Forte app
onder Agenda.
Forte Kinderopvang biedt opvang tijdens de vakantie bij onze buitenschoolse opvang, met een
programma tjokvol leuke activiteiten. De hele vakantie lang gezellige uitstapjes en coole
workshops, zodat ze een echt vakantiegevoel hebben. Bij Forte Kinderopvang kun je terecht
voor naschoolse opvang incl. 6, 9 of 12 weken schoolvakantie, of alleen tijdens de vakanties (12
vakantieweken). Meer info: https://fortekinderopvang.nl/praktischeinformatie/vakantieopvang/
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Bericht van Praktijk Zilveren Maan
Overlijdensgroep bovenbouw basisonderwijs:
Door het Asjesfonds in Castricum zijn wij in de gelegenheid gesteld een lotgenotengroep aan te
bieden voor kinderen die te maken hebben gehad met overlijden. Deze groep zal er anders uit
gaan zien dat het standaard lotgenotenprogramma van onze stichting. In plaats van 7
bijeenkomsten zullen er 4 bijeenkomsten zijn, die langer van duur zijn. De kinderen gaan eerst
1,5 uur aan de gang met 2 professionals van Zilveren Maan, daarna zullen we gezamenlijk met
de kinderen eten en na het eten wordt er iedere bijeenkomst een andere workshop aangeboden
op het gebied van coping. Hierdoor kunnen de kinderen ervaren welke manier van coping het
best bij ze past. U moet hierbij denken aan bijv. kickboksen, theater, mindfulness, beat box,
creatieve therapie en muziek. Dit zal worden verzorgd door onze vaste samenwerkingspartners.
Uiteraard zullen de coaches het hele programma aanwezig zijn.
Ook dit programma wordt afgesloten met individuele gesprekken met ouder(s)/verzorger(s).
De groep is bedoeld voor kinderen die te maken hebben gehad met het overlijden van een
naaste. Dit kan een ouder/broer/zus zijn, maar ook een buurvrouw die bijvoorbeeld vaak
oppaste. Het gaat hierbij niet om de familieband, maar de verbinding die het kind met de
overledene had.
De doelgroep is bovenbouw basisonderwijs.
We zullen gaan starten op woensdag 18 mei a.s. om 17.00 uur in het centrum van Castricum.

Deze groep is na schooltijd en zal inclusief eten en workshops zijn. Er wordt van ouders geen
bijdrage verwacht aangezien het Asjesfonds in Castricum dit bekostigd.
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