
     
 

Juliaandacht  
Juni 
Schooljaar 2021-2022 
 

   

 

Krabbel van de directie 

Een groep enthousiaste ouders hebben de organisatie van de Wandel4daagse op zich genomen. 
Het gaan 4 geweldige wandeldagen worden. Het is namelijk de 55e editie!  Door corona konden 
editie 2020 en 2021 niet doorgaan, maar het kan in 2022 dus goed gevierd worden.  Op 
maandag zwaai ik jullie allemaal uit en trekken jullie door het prachtige landschap van 
Castricum. Op donderdag wachten wij jullie op! Dan maken wij er met elkaar een geweldig 
feestje van. Muziek, medailles en een beloning voor de vele kilometers. Daarover later meer. 
Kun je niet meelopen? Je mag ook 1 dag meelopen! Weet je wat? Neem dan de donderdag en 
vier het feestje mee…….. 

In deze Juliaandacht kunt u de groepsindeling vinden, informatie over de schoolfotograaf en in 
de kalender staan belangrijke evenementen genoemd. Vergeet ook de kalender op social 
schools niet, daarin kunt u nog veel meer informatie vinden. Wij sluiten deze Juliaandacht af met 
de uitslag van de enquête over het schoolrooster. Hierover meer nieuws van de MR.  

Als nieuweling op de JVS weet ik niets van het ouderfeest. Maar ouders die hier al langer 
rondlopen prijzen de avond aan. Misschien bent u ook een nieuwe ouder en weet u ook niet wat 
u moet verwachten? Een gezellige avond met livemuziek en 2 leuke Dj’s, er zijn hapjes en 
drankjes en er mag gedanst worden. Het thema is Summer Vibes en u kunt uw kleding 
aanpassen in de stijl van het thema, maar het hoeft niet. Ik heb er zin in en geef mij zeker op! 
Via social schools krijgt u een melding over het ouderfeest. Wij inventariseren graag hoeveel 
ouders er ongeveer komen. Zou toch jammer zijn als wij net een drankje te weinig in huis 
hebben. Dus meld u aan en kom naar het ouderfeest. 

 

Groeten,  
Saskia 

 
 
INCASSO TSO 
LET OP: De incasso van de TSO (overblijven met Edith) is wederom mislukt. De bank is druk bezig 
om dit te herstellen. Hopelijk gaat het in juni lukken, dan worden de maanden maart, april en 
mei geïncasseerd. Excuses voor het ongemak. 
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Agenda  

8/9/10 juni Groep 8 op kamp 

13 t/m 16 juni Wandel4Daagse: 55e editie!!!!!!!!!! 

23 juni Groep 6/7 Schoolreisje 

24 juni Bosdag gr 1-2 

27 juni Studiedag: alle kinderen vrij 

28 / 29 juni  Schoolfotograaf (groepsfoto’s en individuele foto’s) 

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

 

Er is er een jarig…….. 
In juni 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! 
 
Groepsindeling schooljaar 2022-2023 

Groep 1-2 A Groep 5A 
Groep 1-2 B Groep 5B 
Groep 1-2 C Groep 6 
Groep 3A Groep 7 
Groep 3B Groep 8 
Groep 4  

Wij gaan op 29 augustus starten met 11 groepen. Wij krijgen 2 groepen 3. Het aantal leerlingen 
dat naar groep 3 gaat is ruim boven de 30 en daarom hebben wij ervoor gekozen om 2 groepen 
3 te formeren.  De leerkrachten van groep 2 zullen, met alle ervaringen en kennis over de 
leerlingen uit groep 2, een verdeling maken. Op dinsdag 14  juni komt er een Juliaandacht over 
de totale groepsindeling 2022-2023. Daar zullen ook de leerkrachten op vermeld staan. Wie 
werkt in welke groep? Op dit moment worden de laatste gesprekken gevoerd en is de indeling 
bijna klaar. Dus nog even geduld.  

Schoolfotograaf 
Op 28 en 29 juni komt de schoolfotograaf op school. Op dinsdag en woensdag worden onder 
schooltijd de groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt. Op woensdagmiddag is er 
gelegenheid om met uw kinderen een ‘broertje/zusje’ foto te maken. Hiervoor komt een 
inschrijflijst. Wij zijn de laatste dingen aan het regelen en dan volgt er meer informatie. Wilt u 
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eraan denken om die dagen geen afspraken te plannen bij tandarts, dokter etc. onder 
schooltijd. Dat zou heel fijn zijn! 

Sportdag op de JvS 
Woensdag 6 juli 2022 is er weer een sportdag voor de groepen 1 t/m 8. We mogen gebruik 
maken van het AVC terrein aan de Zeeweg.  
Om van deze dag een succes te maken kunnen wij alle hulp gebruiken. Heeft u zich al 
opgegeven als hulpouder?  

Verdere informatie over de invulling van de sportdag zal op een later moment volgen. 

Nieuws van de MR 

Beste ouders,  
  
Met enige vertraging omdat wij als MR een aantal praktische zaken goed uitgezocht wilden 
hebben, volgt hierbij de uitslag van de peiling onder ouders naar de mogelijke invoering van het 
continurooster per schooljaar 2022-2023.  
  
In totaal hebben er 290 ouders gestemd. Daarvan stemden 63% voor de invoering van het 
continurooster, 27% tegen en 10% gaf aan geen voorkeur te hebben. Bij de vraag over de vorm 
van het continurooster, stemden 93% voor 4 dagen tot 14:30 en woensdag tot 12:00.  
  
Deze uitkomst betekent dat de MR instemt met het invoeren van het continurooster per 
komend schooljaar. De MR geeft de school de opdracht om te zorgen voor een plezierige 
invulling van de middagpauze, met voldoende rust om te eten, plus opvang voor kinderen die 
door de aanpassingen in het rooster gebruik moeten gaan maken van de naschoolse opvang. Als 
MR zullen wij erop toezien dat de afspraken nageleefd worden. Ook zullen we toezien op een 
correcte inhoudelijke en organisatorische invulling van de onderwijstijd. 
  
Bijgevoegd vindt u de uitleg van de directie op vragen die wij als MR hebben gesteld voordat we 
tot dit besluit konden komen.  
  
Met vriendelijke groet,  
Namens de MR van de JvS  
Barbara Rooimans, 1 juni 2022  
 

Uitleg van directie 

Heel veel ouders hebben de moeite genomen om hun voorkeur van schoolrooster, via het 
stemmingsformulier, kenbaar te maken. Hartelijk dank daarvoor! De MR heeft hierboven de 
uitslag van de stemming bekendgemaakt. De reden dat die uitslag iets langer op zich liet 
wachten is dat de MR op de ouderavond en via e-mail veel aanvullende vragen en zorgen van 
ouders heeft ontvangen. De MR heeft deze vragen en zorgen serieus genomen en aan mij 
teruggekoppeld. Daar heb ik zo goed mogelijk antwoord op gegeven, zodat de MR een 
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weloverwogen beslissing heeft kunnen nemen. De meest genoemde onderwerpen waren de 
invulling van de lunchpauze, het eetmoment, de BSO en de collegialiteit van de medewerkers. 
 
Invulling van de lunchpauze 
Er waren veel vragen over de invulling van de lunchtijd. Kinderen moeten minimaal 2 tot 3 uur 
per week bewegingsonderwijs krijgen op school. Dat vullen wij in door gym- en zwemtijden en 
buitenspeelmomenten. De lunchtijd van 3 kwartier tijdens een continurooster is verdeeld in: 
 
 

• Een kwartier eten = pauzetijd 
• Een half uur buitenspelen, bestaande uit 15 min pauzetijd en 15 min spel- en 

bewegingsonderwijs (= lestijd) 
 
Missen de kinderen dan niet een kwartier per dag lestijd, vergeleken met het huidige rooster? 
Het antwoord is nee, want het pauzemoment in de ochtend is nu vaak 30 min. Dat gaan wij 
inkorten naar 15 minuten. Zo blijven de buitenspeelmomenten gelijk en verliezen wij geen 
lestijd.  
 
Tevens wil ik u laten weten dat wij met de TSO-medewerkers in gesprek zijn om de 30 min 
buitenspelen bij de lunch zo leuk en actief mogelijk te organiseren. Iedere week zal de pauzetijd 
in het teken staan van een sport en/of spel. Bijvoorbeeld week 1 basketbal, week 2 voetbal, 
week 3 balanceren, week 4 verstoppertje met hindernissen etc. De kinderen worden 
uitgenodigd om mee te doen en actief bezig te zijn. Meedoen is geen verplichting. Er zijn 
namelijk ook kinderen die meer rust nodig hebben tijdens de pauze. Daar zullen wij, in overleg 
met de desbetreffende ouder, een plekje voor creëren in en buiten de school. 
 
Eetmoment 
De tijd nemen om te eten is belangrijk en dit punt werd dan ook door veel ouders genoemd. Wij 
zullen ervoor zorgen dat er voldoende rust en ruimte is om de lunch te nuttigen. Samen met de 
leerkrachten zullen wij een plan opstellen, waarin wij afspraken gaan vastleggen. Er kan gedacht 
worden aan stilte en fluistertoon, een muziekje op de achtergrond, voorlezen…..etc. Hierover 
zullen wij gezamenlijk afspraken maken voor een heldere doorgaande lijn. 
 
BSO 
Forte heeft toegezegd dat zij meteen in actie zullen komen als er een advies ligt voor een 
continurooster op de JvS. Iedere ouder die nu BSO geregeld heeft voor zijn/haar kind(eren) krijgt 
een nieuw voorstel van de BSO. Die kinderen hebben al een plek, maar zullen eerder gaan 
starten bij de BSO. Ouders die gebruik willen gaan maken van de BSO zullen dit zo snel mogelijk 
kenbaar moeten maken bij Forte. Zo kunnen zij actie gaan ondernemen. Zij willen alle nieuwe 
aangemelde kinderen kunnen plaatsen bij de BSO. Mocht dat voor een korte periode moeilijk te 
organiseren zijn, dan spannen Forte en school zich tot het uiterste in om een oplossing voor de 
tijd tussen 14.30-15.30 uur te realiseren. Dat kunnen wij pas gaan organiseren als wij weten om 
hoeveel kinderen dit zal gaan. Dus snel aanmelden bij Forte is nodig om de opvang zo goed en 
spoedig mogelijk te kunnen organiseren en faciliteren. 
 
Collegialiteit 
Ouders maken zich ook zorgen over de collegialiteit van de medewerkers van de JvS. Is er 
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voldoende tijd om elkaar te spreken als een continurooster ingezet gaat worden? Het antwoord 
is niet altijd even simpel. Collegialiteit is groter dan deze vraag. Collegialiteit houdt in dat 
collega’s elkaar respecteren en helpen wanneer dat nodig is. Het betekent ook rekening houden 
met behoeften en belangen, wat de sfeer ten goede komt. De vragen van de ouders gaan 
voornamelijk over elkaar ontmoeten en spreken tijdens een vrij moment. Als het continurooster 
ingezet gaat worden zullen wij tijdens de lunchtijd (van de leerkrachten) eten met de ‘bouw-
collega’s’. Om 14.45 uur zal er een theemomentje zijn om elkaar te spreken en bij te kletsen. Het 
samenwerken en elkaar respecteren en helpen zal niet anders worden. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Saskia van den Akker 
 

 
 
 

 


