
April 2017 

Agenda 

  4 april  Groep 6 excursie Naturalis 
  5 april  Schoolvoetbal jongens groep 7 en 8 
11 april  Vaccinatie geboortejaar 2008 in Sporthal De Bloemen 
   MR  aanvang: 20.00 uur 
12 april  Groep 3 excursie Guisveld 
   Groep 7 praktisch verkeersexamen op de fiets 
   Schoolvoetbal groep 5 en 6 
13 april  Groep 8 excursie Anne Frank Huis 
17 april  Tweede Paasdag vrij 
18 en 19 april Eindtoets groep 8 
21 april  OB vrije dag groep 1 en 2 

Koningsspelen (nadere informatie volgt) 

      24 april t/m 5 mei  MEIVAKANTIE 
 

       

      Hallo allemaal  
     April is de maand van schoolvoetbal, excursies, het praktisch  
     Verkeersexamen van groep 7 en de Koningsspelen. Achter de  
     schermen wordt druk gewerkt aan dit alles. En nu maar duimen dat het  
     weer wil meewerken!  
     In de laatste week van april gaan twee collega’s van ons team een  
     week naar New York om zich nog meer te bekwamen in de didactische 
     ‘skills to Teach like a champion’. Zij zullen vast in de volgende  
     Juliaandacht hiervan verslag doen. Duncan en Stefan hebben 
     inmiddels ons hele team - plus een aantal collega’s van andere ISOB  
     scholen - de basisvaardigheden van Teach like a champion aangeleerd 
     in de ISOB academie. Op de ISOB academie leren ISOB collega’s van  
     en met elkaar. Om vervolgens het geleerde direct uit te voeren in de  
     praktijk. Zo genereren we actief betrokken leerlingen!  
     De maand maart is met mooi weer geëindigd. Laten we hopen dat de  
     zon ook straalt tijdens alle sportactiviteiten en tripjes in april.  
     Lentegroet, Carla  

    

         
 In april start Pim van Dijk  in 1A. Inmiddels is Heba Ahmad gestart in 1B. 
       Veel plezier allebei in jullie nieuwe groep! 

 
 

                               in april 
Pim van Dijk, Heba Ahmad, Loek Sneekes, Demitri Duthler, Casper Veldt, 
Jolein Hennequin, Pepijn Jansbeken, Sara Rijkers, Bart Rietveld, Eliza 
Berger, Shayenne van Pel, Teun Slokker, Stash Kuster, Esmee Kanters, Lou 
Michels, Floor Sannes en Ines van Til.  
Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 



Nieuws uit de OuderCommissie 
 
Beste ouders, 
 
Met gepaste trots presenteren wij de nieuwe vers aangevulde oudercommissie! Inmiddels 
hebben we ook Marianne Rijkers, moeder van Sara (groep 3) en Tomme (groep 1/2b), mogen 
verwelkomen als nieuw OC-lid.  Vol enthousiasme zal zij zich – samen met de andere leden – 
inzetten om de schooltijd van de kinderen nog leuker te maken!  Dit voorjaar staan het 
Paasfeest, de Koningsspelen én de opening van het  vernieuwde schoolplein op het 
programma. 
 
Spreek ons vooral aan – of stuur een e-mail aan OCJvSCastricum@gmail.com – om te helpen 
bij deze of andere speciale activiteiten. Ideeën en inzet zijn van harte welkom!  
 
Zonnige groeten van de Oudercommissie! 
 
 

 

 
 

 
            Van links naar rechts: 
  Bart Kamhoot, vader van Mees (gr.1/2b) en Bram (gr.1/2a) 

Rob Toepoel, vader van Karmijn (gr. 7) en Jesper (gr. 5) 
Tijn Hagens, vader van Sanne (gr. 4) 
Esther Ransijn, moeder van Ien (gr. 8), Hugo (gr. 4) en Noor (gr. 1/2a) 
Marianne Rijkers, moeder van  Sara (gr. 3) en Tomme (gr. 1/2b) 
Mieke Noë, moeder van Karel (gr. 7)  
Ingrid Tulp, moeder van Janne (gr. 5) 
Willemijn Spaargaren, moeder van Lotte (gr. 4), Olivier en Pim (gr. 1/2a) 
Ellen Glotzbach (leerkracht gr. 1/2b) 
 

 
 
 
Nieuws uit de MR                                                                                          

Afgelopen week hebben we in de MR vergadering de 
verkiezing voor onze nieuwe MR kandidaat afgesloten, 
daarover leest u in een aparte mail meer.  
We zijn blij met de komst van ons nieuwe lid. 
 
Op de agenda stond onder andere het pestprotocol. Speciaal daarvoor was een ouder aanwezig 
die tips en aanvullingen had op het huidige protocol. Deze input nemen we graag mee als 
verbetering. Dit protocol zal net als andere protocollen ter informatie op de website worden 
geplaatst. 



Verder hebben we gesproken over de risico-inventarisatie van de school en de daarop 
uitgezette acties (denk bijvoorbeeld aan losse tegels, snoeren in de klas etc.) Inmiddels zijn de 
benodigde acties uitgezet en deels zijn zaken ook al opgelost.  
 
Ook was er nieuws uit de GMR in verband met de kostenbesparing van het ISOB.  Niet omdat 
er nu problemen zijn maar vooral om mogelijke tekorten in de toekomst te voorkomen. Hier zijn 
diverse acties voor uitgezet en er worden gesprekken gevoerd met de GMR (waar leerkrachten 
en ouders in anticiperen), de vakbonden en het bestuur. Zoals het er nu uitziet zal het doel: de 
organisatie gezond te houden voor de toekomst (doordat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt 
van vervroegd pensioen etc.) bereikt worden.  
 
We willen als MR ook graag weer een keer met u als ouders in gesprek. De laatste keer (naar 
aanleiding van de Ouder Tevredenheid Peiling in 2015) heeft dat naast plezier ook een 
waardevolle brainstorm avond opgeleverd met als resultaat mooie inzichten en ideeën. We 
hopen dat u als ouder zelf met onderwerpen komt die u belangrijk vindt en zullen natuurlijk ook 
samen met school kijken welke onderwerpen verder van belang zijn (bijvoorbeeld naar 
aanleiding van de binnenkort te houden Leerling Tevredenheid peiling of onderwerpen waar het 
team graag de mening van ouders op wil weten. We hopen in ieder geval op een grote opkomst. 
Meer informatie volgt. 
 
Zijn er naar aanleiding van dit stuk nog vragen of tips? Een leuk idee voor de brainstormavond? 
Of gewoon een ander item wat je wilt delen met de MR? 
Mail ons! Dat kan via: mr.jvstolberg@isobscholen.nl 
 
Groeten Susan, Gerda, Maaike, Maaike, Maarten en Karin  

 
 

   

Vakantierooster Castricum   2016 -  2017       
Tweede Paasdag      17 april 2017 
Meivakantie       24 april t/m 5 mei 2017                   
Pinksteren       5 juni 2017 
Studiedag       24 mei 2017                                
Studiedag       11 juli 2017         
Zomervakantie      24 juli t/m 3 sept. 2017 

 
 
 
 

 
 

  Voor- en naschoolse opvang                                                                                          
   Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.                                               
   Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:   

   0251 – 658058   of mailen naar: info@fortekinderopvang.nl 
 
 

 
 
 

Inschrijven jongere broertjes en/of zusjes 
Heeft u uw jongste kind nog niet officieel aangemeld? 
Kom dan snel even bij me langs om een inschrijfformulier op te halen.          
Carla 

mailto:mr.jvstolberg@isobscholen.nl


  

 
 

 
 

Heeft je kind faalangst? 

Faalangst betekent dat je kind bang is om iets niet te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
voor het maken van een toets, een examen of het houden van een spreekbeurt. Leren 
en presteren is belangrijk voor de toekomst van je kind. Soms lukt dat slecht. Niet omdat 
je kind lui of moe is of omdat het werk te moeilijk is. Het lukt slecht omdat je kind er heel 
erg mee zit dat er goede prestaties van hem/haar worden verwacht. De angst om te 
moeten presteren kan je kind zo gaan beheersen dat hij/zij niet meer kan nadenken en 
plotseling niets meer weet. Je kind kan buikpijn krijgen, gaan bibberen, zweten, 
stotteren of wordt misselijk. In dat geval spreken we van faalangst. 

Tip 1 
Probeer erover met je kind te praten. Hij/zij is niet de enige met faalangst. Eén op de 
tien kinderen heeft er last van. Vraag ook wanneer je kind last heeft van faalangst. 

Tip 2 
Straal zelfvertrouwen uit als ouder. Laat merken dat je vertrouwen hebt in je 
kind. Reageer positief naar je kind, zoals “het gaat je lukken”. Reageer niet te veel op 
situaties die niet goed gaan. 

Tip 3 
Leer je kind dat fouten maken niet erg is. Van fouten maken kun je leren, iedereen 
maakt wel eens een fout. Laat zien dat je als ouder ook wel eens een fout maakt. 

Tip 4 
Zorg voor een evenwicht tussen leren en ontspannen. Ook al is het huiswerk niet af, 
geef je kind de tijd om iets leuks te doen voor zichzelf of met jou als ouder. 

Tip 5 
Toon interesse in de prestaties van je kind. 

Tip 6 
Los niet alles voor je kind op. Dit maakt de faalangst groter. 

Tip 7 
Help bij moeilijke situaties en bescherm je kind niet teveel. Probeer je kind zelf situaties 
stapje voor stapje op te laten lossen. Geef hierbij complimenten wanneer een stapje 
gelukt is. 

Tip 8 
Komen jullie er samen niet uit, zoek in overleg met je kind hulp bij deskundigen. 

Mocht u vragen over faalangst, dan kunt u een afspraak maken bij het Opvoedspreekuur in uw gemeente 
bij het volgende telefoonnummer: 088-0100555, dagelijks tussen 9.00-12.00 uur. Ook kunt u kijken op 
www.positiefopvoeden.nl.  

 

http://www.positiefopvoeden.nl/

