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Krabbel van de directie 

Ik heb heerlijk genoten van de twee weken vakantie. Uit de verhalen van de leerlingen hoor ik 

ook dat zij een fijne vakantie hebben gehad met uitjes, familiebezoek, speeltuinen, ijsjes en 

lekker niks doen.  

Wij maken ons op voor de laatste weken van het schooljaar. Dinsdag 10 mei organiseerden de 

MR en school een ouderbijeenkomst over het continurooster. Het was een zeer prettige avond 

met goede inbreng van ouders. Op die avond hebben wij aangegeven dat vrijdag 13 mei alle 

informatie in de Juliaandacht meegestuurd zou worden, maar dat gaat niet lukken.  De MR 

neemt alle input van de ouders echt serieus en daarom is er iets meer tijd nodig voor een 

verslag. Wij hebben een nieuwe planning: 

-Maandag 16 mei komt er een extra Juliaandacht met als thema Continurooster 

-Dinsdag 17 mei krijgen alle ouders de enquête om hun stem uit te brengen 

-Van woensdag 18 mei t/m maandag 23 mei kunnen de enquêtes ingeleverd worden. 

-Dinsdag 24 mei is er een MR vergadering 

-Maandag 30 mei zullen wij de uitslag van de enquête delen met alle ouders. 

En dan staat juni alweer voor de deur. De Juliaandacht van juni zal gevuld worden met de 

groepsindeling. De MR moet nog akkoord geven op de groepsindeling en daarna ontvangt u alle 

informatie voor volgend schooljaar. Altijd spannend en leuk! In juni gaan wij ook weer wandelen 

door het prachtige Castricum tijdens de Wandel4Daagse. Hebben jullie je wel opgegeven? 

 

Groeten,  

Saskia 
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Agenda  

9 mei Wij zijn weer begonnen! 

16 mei Schoolreisje gr 1-2 

25 mei  Studiedag  

Alle kinderen zijn vrij 

26/27 mei I.v.m. Hemelvaart vrij 

30 mei Screening GGD leerlingen uit 2011 ( ouders krijgen apart een mail) 

Schoolreis groep 3/4/5 

 

Er is er een jarig…….. 

In mei 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? 

 

Sportdag op de JvS 

Eindelijk is het weer zover! Er kan dit jaar weer een echte sportdag gerealiseerd worden. Deze 
zal plaatsvinden op woensdag 6 juli 2022 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. Wie vindt het leuk om te 
helpen met verschillende onderdelen op deze sportdag? Via de agenda op Social Schools kun je 
je vanaf maandag 16 mei opgeven.  

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

 

Maandsluiting 

De maandsluitingen worden weer georganiseerd met ouders en andere groepen erbij. Dat is ook 
zo leuk. De leerkrachten en leerlingen maken er echte voorstellingen van met muziek, dans, 
aankleding en toneel. Naast taal en rekenen vinden wij dat ook heel erg belangrijk en waardevol.  
En als dan het applaus klinkt, dan zie je niet alleen een grote lach op het gezicht van de 
leerlingen, maar ook op het gezicht van de leerkracht(en). En terecht! 
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De foto is van groep 1-2 C. Zij hadden als thema: Kriebelbeestjes. Het was een geweldige 
voorstelling waarin ieder kind een bijdrage had.  

 
 
 

Nieuwe collega op de JvS 

De school groeit. Er komen meer aanmeldingen en er zijn tussentijdse inschrijvingen. Wij gaan 

volgend jaar met een extra groep werken.  Binnen de ISOB is er een intern mobiliteitssysteem. 

Leerkrachten kunnen aangeven als zij, binnen de stichting, eens van school willen wisselen. 

Wij hebben volgend schooljaar een extra leerkracht nodig en die is gevonden binnen de ISOB. 

Lars Beukers komt vanaf 1 augustus bij ons op school werken. Hij werkt nu op de Kustlijn in 

Castricum. Wij wensen Lars heel veel plezier op onze school. In de Juliaandacht van juli zal hij 

zichzelf voorstellen.  

Ouderfeest 2022 

Het is bijna zover…. Het bekende ouderfeest van de JvS!  
Een geweldige gelegenheid om andere ouders te treffen onder het genot van een hapje een 
drankje en natuurlijk een dansje. Verkleed in het thema, leuk! En kom vooral als jezelf!  

Dit jaar met het thema:  Summer vibes   
Met een te gekke Live Band op het podium. 

Vrijdag 1 juli 2022 
Aanvang : 20.00 uur  

 

Let op: Inschrijven kan via social schools (vanaf 10 juni, u 
krijgt een melding) Hier kunt u aangeven of u wel of niet 
aanwezig bent op het Ouderfeest. 
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