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Krabbel van de directie 
Wat hebben wij genoten van het Sinterklaasfeest op vrijdag 2 december jl. Het was ook geweldig 
om te zien dat ouders weer konden aansluiten op het plein. Ook jullie zongen lekker mee met de 
liedjes en genoten van de blije koppies van de leerlingen. Het was een goed georganiseerd feest 
en daarvoor wil ik de Sint-commissie en de OC voor bedanken.  

Wij schakelen binnen een dag of twee om naar een volgende feestelijke periode: Kerstmis!  
De kerstperiode geeft een hele andere sfeer. Gemoedelijker, rustiger en sfeervol met alle 
kerstversieringen. Een tijd waar wij extra omkijken naar een ander, want de situatie waar wij als 
mensen inzitten valt niet mee. Iedereen heeft te maken met hogere kosten, duurdere 
boodschappen en een hoofd vol zorgen. Ook namens onze ISOB bestuurder Robert Smid, laat ik 
jullie weten dat wij er zijn. Mocht u grote problemen ervaren en er niet uit komen? Laat het 
weten en wij kunnen een handje helpen. Wij hebben netwerken, kennis van de mogelijke zorg 
binnen de gemeente, maar vooral aandacht voor de mensen die het erg zwaar hebben op dit 
moment. U staat er niet alleen voor, wij willen helpen, maar ik denk dat veel mede-ouders van 
de school ook bereid zijn om een ander de hand te reiken. Aandacht hebben voor elkaar is erg 
belangrijk. Daarom staat er deze keer ook een stukje over het Jeugdsportfonds in de 
Juliaandacht.  
Ik ben ook dol op de kerstperiode. Vorig jaar zat ik nog in quarantaine en keek online mee en 
moesten wij een week eerder dicht. Nu hebben wij een enkele besmetting in de school, maar 
kunnen wij kerst vieren zoals wij het ook graag willen. Groep 7 gaat de kerstmusical opvoeren, er 
worden kaarten gemaakt, liedjes klinken uit de lokalen en op 21 december gaan wij een 
kerstdiner in de klassen houden. Voor de ouders is dan buiten op het plein een borrel met 
glühwein en warme choco. Neemt u zelf wat hapjes mee om te delen? Komen wij op het plein 
ook in een gezellige kerststemming. Er komt een speciale kerstbrief met alle informatie over de 
kerstactiviteiten. 
 
Het gaat een fijne decembermaand worden! 

Groeten Saskia  
 
 
 

Inschrijven jongere broertjes en zusjes 
In januari gaan wij starten met de voorbereidingen voor schooljaar 2023-2024. Heeft u een kind 
van 2,5-3 jaar en wilt u zich inschrijven op de JvS? Wacht niet te lang. Kom een formulier halen 
en lever het inschrijfformulier op school in. 
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Agenda  

6 dec De school versieren in kerstsfeer ( 19.30 uur) 

21 en 22 dec Kerstactie voor de Voedselbank 

21 dec Kerstdiner voor alle leerlingen van 18.00-19.00 uur ( info volgt) 
18.00-19.00 uur kerstborrel voor ouders op het plein 

22 dec  Laatste schooldag tot 14.30 uur 

23 dec  Kerstvakantie t/m 6 januari 

 

Nieuws van de OC: actie voor de Voedselbank 

Beste ouders/verzorgers,  
Over een aantal weken staat de kerstviering weer op het programma en ook dit jaar willen wij 
graag stilstaan bij de mensen om ons heen die het financieel minder goed hebben.  
Door alom bekende redenen zijn er dit jaar nóg meer gezinnen die gebruik maken of gaan 
maken van de voedselbank. Op de website van de voedselbank, 
www.voedselbankennederland.nl, valt te lezen dat er op dit moment in Nederland meer dan 
1.000.000 mensen onder de armoedegrens leven. Daarvan zijn er 251.000 kind en onder de 12 
jaar. Dit is de reden om jullie allemaal te vragen om nog guller te geven, als de portemonnee het 
toelaat.  
Wat kan je geven? Hieronder staat de vaste lijst langer houdbare producten die de voedselbank 
graag ontvangt:  

• Maaltijdsoepen  
• Peulvruchten 
• Havermout  
• Vis in blik 
• Groente of fruit uit blik of pot  
• Koffie en thee  
• Volkorenpasta  
• Zilvervlies of meergranenrijst  
• Couscous  
• Olie (olijf, zonnebloem)  

 

 

 

Naast deze vaste lijst, wordt er vooral gevraagd naar houdbare kinderproducten. Denk aan:  



 3    
 

• Hagelslag 
• Schuddebuikjes  
• Pindakaas  
• Pannenkoekenmix  
• Aanmaaklimonade  
• Fruit in blik  
• Poedersuiker  
• Rijstwafels 
•  Beschuit  

(Gezondere en verse producten worden door de ‘groente en fruit brigade’ aan de voedselbank 
geleverd, www.groentefruitbrigade.nl)  

Op 21 en 22 december kunnen de producten ingeleverd worden. Er komt nog een brief met alle 
informatie over deze actie en alle kerstactiviteiten. 

We hopen op een bijzonder jaar met een grote opbrengst. 

Jeugdsportfonds 
Wil je kind graag op voetbal , muziekles , dansles , kickboksen, turnen  of judo, maar is er thuis te 
weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren de 
contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur 
van een instrument. 

Hoe werkt het? 
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een 
leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam; 

2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag; 

3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is; 

4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie 
waar je kind op les wil; 

5. Zij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen 
geld. 
 

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden. 

Voor de Juliana van Stolberg is Martine Assink de intermediair. Neem contact met haar op als u 
gebruik wilt maken van het Jeugdfonds. 
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Ziekmeldingen via Social Schools 
In de ochtend is het altijd hectisch met de telefoon. Wij zijn niet altijd goed bereikbaar, maar 
voor ziekmeldingen hoeft dat ook niet. Via Social Schools kunt u de leerkracht een bericht 
sturen. Iedere leerkracht kijkt voor aanvang van de school of tijdens de startfase naar de 
afmeldingen. Bellen voor een ziek kind is dus niet nodig, melden via Social Schools wel. 

Bereikbaarheid via de telefoon 
Overdag kan het wel eens voorkomen dat wij niet opnemen. Leerkrachten die voor de klas staan 
hebben geen tijd om op te nemen. Ik ben, als directeur, wel eens aan de telefoon of in een 
online meeting als ik de telefoon hoor overgaan. Er kan dan niemand opnemen. Dit geldt ook 
voor Mirelle, onze IB-er,  of Herman, onze conciërge, die buiten klussen aan het uitvoeren is. 
Probeer het dan op een later tijdstip nog eens of stuur een bericht via Social Schools naar de 
leerkracht of directie. 

GGD in school 
Als bijlage kunt u 2 documenten vinden van de GGD, het Jeugdgezondheidsteam Castricum. Wij 
hebben laatst op school een gesprek gehad en willen de samenwerking gaan intensiveren. Er 
komt een spreekuur voor ouders op onze school. In de documenten kunt u daar over lezen.  
Op 18 januari van 8.15-9.30 uur is Francis Hollenberg op school voor het spreekuur. Zij zal dan 
plaatsnemen in het kantoor van Saskia. 
 
Een stukje uit de nieuwsbrief van het Jeugdgezondheidsteam: 
Via deze weg willen wij ons graag voorstellen en laten weten wat we voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd en hun ouders/verzorgers kunnen betekenen.  
Het Jeugdgezondheidsteam is verbonden aan de school van jouw kind.  
Allereerst stellen wij ons voor. Het JGZ-team van basisschool Juliana van Stolberg bestaat uit 
jeugdarts Janine Sevensma, jeugdverpleegkundige Francis Hollenberg, doktersassistente Inge 
Hartjes en opvoedadviseur Ellen Labree. 
Je kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer van GGD Hollands Noorden 088-0 100 
500 of JGZ4-12nk@ggdhollandsnoorden.nl.  
Vermeld in een e-mail graag duidelijk naam, geboortedatum en school.  
Vanaf dit schooljaar zal het JGZ-team vaker en zichtbaarder aanwezig zijn op school. We willen 
nauwer samenwerken met de scholen en andere netwerkpartners zoals schoolmaatschappelijk 
werk of het wijkteam van de gemeente. We doen dit om bij te dragen aan het gezond en veilig 
opgroeien van alle kinderen. 
 
Gratis sportieve kerstvakantieactiviteiten 
Begin het nieuwe jaar sportief en kom meedoen aan de kerstvakantieactiviteiten van Team 
Sportservice op 3 en 4 januari! Kinderen van 3 tot 13 jaar die in de gemeente Castricum of 
Heemskerk wonen of hier naar de basisschool gaan kunnen gratis deelnemen. Op de flyer kun je 
lezen welke activiteiten georganiseerd worden. Inschrijven kan op www.noordhollandactief.nl.  
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