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Welkom!
Na een heerlijk pinksterweekend zijn we weer samen op
school, genieten we van mooie
verhalen, leren we nieuwe dingen en verwonderen we ons
om de steeds groener wordende natuur. Met nog maar 7 schoolweken te gaan is dit
alweer het een na laatste magazine. We zetten onze
schouders onder de komende weken en maken er samen een fijne maand van.

harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in het
paleis. Later, als David de reus Goliath verslagen heeft,
wordt hij toegezongen als een koning. De zittende koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat
David op zijn troon terecht komt. Is het dan toch weer
hetzelfde liedje?

Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Welkom op de Prinses Máximaschool;
Bijbelverhalen;
Ouders voor de OR gezocht;
Fancy Fair;
Rooster open podium;
Kinderzwerfboekenstation;
Bezoek Kievit.

Ouders voor de OR gezocht!
De ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep
ouders. Deze ouders ondersteunen de school bij diverse activiteiten voor onze kinderen, zoals Sinterklaas, de
kerstviering, het paasontbijt, Koningsspelen/
Máximadag, enz. Bij elke activiteit zijn twee OR-leden
samen met de leerkrachten verantwoordelijk voor de
invulling van het programma en een goed verloop van
de activiteiten. Per jaar organiseer je 2 activiteiten. We
zijn op zoek naar versterking van ons team en een nieuwe voorzitter. Bezit je over organisatietalent én denk je
graag mee over hoe we bepaalde activiteiten nog leuker kunnen maken?

Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1d zijn Stijn Lubbers, Sebastiaan in 't Veld en
Ivy Verhoeven gestart. In groep 1/2b is Vito Halve begonnen. Van harte welkom en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool gewenst!

Over mensen die hulp nodig hebben en mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds
hetzelfde liedje te zijn. Jezus laat zien dat het anders
kan.

Stuur dan jouw reactie naar
petravanbemmelen@hotmail.com of spreek ons aan op
het schoolplein.

Bijbelverhalen
Pas geleden lazen we over Hemelvaart en Pinksteren.
De komende weken lezen we verhalen over koning Da- Hartelijke groet, Petra van Bemmelen (Thijmen gr. 7;
vid.
Yfke gr.
Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die
machtig willen zijn, onderdanen die gehoorzaam zijn en
bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van
de Bijbel, maar ook in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan
echt altijd hetzelfde liedje?
In de bijbelverhalen laat God een ander liedje horen.
Het wordt een gezongen door een jongen met een

Fancy Fair
Op vrijdag 15 juni a.s.
vindt de Fancy Fair
plaats. Naast dat dit
een leuke activiteit is
voor ouder en kind,
halen we deze dag
ook geld op voor 3 goede doelen.
De kinderen bemannen met elke klas een aantal kraampjes en leren zo onder andere met geld omgaan. Zet u
de datum alvast in uw agenda?! Van 10.30 tot 13.00
uur bent u welkom. U ontvangt binnenkort in een aparte e-mail extra informatie over de Fancy Fair en zal ook
door de leerkracht benaderd worden.

Kinderzwerfboekenstation
In Máxima Magazine nr. 7 heeft een oproep voor een
minibieb met kinderzwerfboeken gestaan. Dit
zwerfboekenstation zal tijdens het open podium van
1 juni a.s. worden geopend. Komt u kijken?

Bezoek Kievit
Rooster open podium
Op donderdag 5 juli zullen we met de groepen 1 t/m 7
Op vrijdag 1 juni vindt het laatste open podium van dit speeltuin De Kievit bezoeken. U kunt hierover de koschooljaar plaats. In het rooster ziet u wanneer u op de mende weken benaderd worden door de leerkracht(en)
hoofdlocatie naar het optreden van uw kind(eren) kunt van uw kind(eren).
komen kijken.
Tijd

Groep

10.30 - 11.15 uur

1/2a
1/2c
8

5
11.20 -12.05 uur

1d
3/5
7

Agenda
vr 1 jun
vr 15 jun
ma 18 jun
di 26 - vr 29 jun
do 28 jun
di 3 jul
do 5 jul
vr 6 jul
di 10 jul

Open podium
Fancy Fair 10.30 - 13.00 u.
Studiedag > alle kinderen vrij
Avond4Daagse
Rapportgesprekken gr. 1-7
Rapportgesprekken gr. 1-7
Dagje Kievit gr. 1-7
Klassenruil/wendag
Afscheidsavond groep 8

Overige berichten
Maatjesmarkt
Het VIPLansingerland organiseert op
26 mei in Ontmoet! Wilhelminastraat 1a te Bergschenhoek een Maatjesmarkt. Hierover leest u meer in de
bijlage.

Hoeveel leerkrachten vind je?

