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Máxima Magazine
Welkom!
We zijn het jaar goed
gestart, de kinderen
zijn gewend aan hun
nieuwe juf of meester en deze weken
worden de oudervertelgesprekken gehouden. U kunt ons vertellen wat de school kan doen om uw kind(eren) zo
goed mogelijk te laten ontwikkelen, fijn!
We hebben nog een aantal heerlijke nazomerdagen
cadeau gekregen en gaan zo langzamerhand de blaadjes van kleur zien veranderen. Wat een wonder altijd
weer om de seizoenen hun intrede te zien doen. Laten
we er met elkaar van genieten.
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of je lacht of loopt te balen.
Jij bent echt, want jij bent jij!
Personeel
Zeer waarschijnlijk heeft u de afgelopen weken een
aantal nieuwe gezichten in de school gezien. Hieronder
stelt een aantal van hen zich aan u voor.
Aranka Dolislager
Graag wil ik mij aan u voorstellen.
Mijn naam is Aranka Dolislager en vanaf 25 september
2018 tot eind januari 2019 zal ik mijn kleuterstage lopen bij Juf Nathalie.
Dinsdag wordt mijn vaste stagedag en naast mijn vaste
stagedag zal ik gedurende mijn stageperiode tweemaal een gehele
schoolweek meedraaien.

Over mij:
Ik ben 21 jaar en ik woon in Rotterdam. In 2016 ben ik afgestudeerd
als verpleegkundige, na deze opleiding heb ik mijn hart gevolgd naar
de lerarenopleiding. In september ben ik gestart aan
het tweede studiejaar van de lerarenopleiding aan hogeschool Leiden.

Tijdens mijn stageperiode zal ik in de kleuterbouw diverse dagdelen les geven, ik doe observaties t.b.v. mijn
Bijbelverhalen
Zoals u in het vorige magazine las, worden er in de klas- pedagogische vaardigheidsontwikkeling en ik geef kleine lesjes bewegingsonderwijs.
sen verhalen over helden gelezen. We zingen met de
kinderen een lied over hoe je een held kunt zijn:
Naast het reguliere lerarenonderwijs word ik opgeleid
tot specialist gezonde en sportieve school. Een speciaLaat een ander niet bepalen
list gezonde en sportieve school wordt opgeleid om diwat je voelt en wat je denkt.
verse scholen te begeleiden naar een gezond schoolvigLeef met lef, met idealen
net. Voor dit traject zal ik gedurende de stage een onen blijf altijd wie je bent!
derzoek doen naar voeding binnen de school.
Laat een ander niet bepalen
of je boos bent, bang of blij,

Corné Oosterlaan
Hallo, ik ben Corné. Ik ben 19 jaar oud en studeer aan
de Academische Pabo in Leiden. Ik zit nu in mijn eerste
jaar en ben razend benieuwd naar de ontwikkeling van
vooral de studie, maar ook de stage. Het direct beginnen met stagelopen is vrij uniek onder de studies en is
een aspect van de studie dat me bijzonder aansprak,
omdat ik zo meteen kan peilen wat ik in de praktijk van
het basisonderwijs vind.
Buiten de studie vind ik het erg leuk om te tekenen,
films te kijken en bestuderen, luister ik erg graag naar
muziek en verzamel ik LP-platen en DVD’s.

Ik heb het altijd al enorm leuk gevonden om kinderen dingen te leren of
kleine dingetjes uit te leggen. Zo heb
ik in mijn tussenjaar tekenles gegeven aan kinderen tussen de 8 en de
10 jaar op mijn oude buitenschoolse
opvang, wat één van de leukste dingen was die ik ooit heb gedaan.
Ik kijk bijzonder uit naar de stage en hoop dat het voor
zowel mij als de klas een heel leuke en leerzame ervaring wordt.

ven, maar het kan wel zijn dan ik enkele kleine lessen
ga geven. Verder zal ik de juffen ondersteunen waar
nodig. Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin hier op
school en hoop een superjaar te gaan krijgen hier.
Anne Nebbeling
Afgelopen dinsdag heeft u mij waarschijnlijk al bij de
deur zien staan. Ik ben Anne Nebbeling en voor het komende half jaar stagiaire bij juf Esmeralda in groep
1/2b. Elke dinsdag en twee keer een hele week zal ik in
de klas zijn. Ik ben 19 jaar en zit nu in het tweede jaar
van de pabo in Leiden, ik ben geboren en getogen in
Zoetermeer. In mijn vrije tijd haak ik graag en ben ik té
goed in YouTube kijken. Verder speel ik een beetje gitaar. Het gitaar spelen ben ik ook van plan om in de klas
van uw kind te doen.
Als u nog vragen heeft, schroom niet om deze te stellen. Tot ziens!
Janneke van den Berg
Ik ben Janneke van den Berg, en ben de trotse oppas
van Britt, Lukas en Anne-Bo Kok!
Dit jaar ben ik ook begonnen als onderwijsassistente
hier op school, en daar heb ik heel veel zin in. Verder
ben ik graag buiten, ik hou van fietsen en wandelen, en
schaatsen in de winter!
Mijn favoriete vakantieland is Oostenrijk.

Anne van den Berg
Mijn naam is Anne van den Berg en ik ben 17 jaar oud.
Ik woon in Berkel en Rodenrijs en ik zit op het mbo RijnSchoolshirts
land in Zoetermeer. Ik doe daar de opleiding onderwijsBij diverse
assistent en ik zit momenteel in mijn tweede jaar.
activiteiten
Verder doe ik in mijn vrije tijd nog verschillende dingen, gebruiken
zoals dat ik elke zaterdagochtend vrijwilliger ben bij
we onze
scouting Berkel bij de bevers met kinderen van 5 tot 7 oranje
jaar. Verder vind ik het ook leuk om te koken en te bak- schoolshirts
ken en pas ik af en toe nog op bij verschillende kinen wordt bijgehouden of de shirts zijn ingeleverd. Om
deren.
goed gebruik te kunnen blijven maken van onze shirts is
het belangrijk dat alle shirts na een activiteit weer worZoals u nu weet loop ik hier stage. Op de maandag loop
den ingeleverd.
ik in 3/4 bij juf Daniëlle en op de donderdag loop ik staBij vermissing benadert de leerkracht van uw kind u en
ge in groep 4/6 bij juf Linda en vanaf december bij juf
bedraagt de vervangingswaarde €10,-.
Stephanie. Ik blijf heel het schooljaar in deze 2 groepen
stage lopen.
OR e-mailadres
Wat u kunt verwachten van mijn werkzaamheden is als Vanaf heden is de OR te bereiken op een nieuw evolgt: Ik zal o.a. kinderen die moeite hebben met reke- mailadres: ormaximaschool@gmail.com. Het oude
nen of lezen etc. begeleiden of met hen apart werken. komt hiermee te vervallen.
Ik zal niet zoals pabo-studenten heel de dag lessen ge-

Mooi nieuws: Linde is geboren!
Juf Mariska is op 31 augustus bevallen van een prachtige dochter:
Linde. Alles gaat goed en er wordt
volop genoten.

Activiteit bibliotheek en uitgeverij Oostland
Speciaal voor de Kinderboekenweek is er door een tiental auteurs uit Lansingerland een verhaal geschreven
dat gebundeld is en uitgegeven wordt door uitgeverij
Oostland.

Mocht u een kaartje willen sturen,
kunt u deze afgeven op school.
Wij zorgen dan dat deze bij juf Mariska wordt bezorgd.

Op donderdagochtend 4 oktober komt er voor de groepen 1 t/m 3 een aantal auteurs van het boek op school
om een stukje voor te lezen en om vragen van de leerlingen te beantwoorden.
De groepen 4 t/m 6 gaan diezelfde ochtend naar de biVerkeersveiligheid rondom de scholen
bliotheek toe om daar een ‘meet & greet’ te hebben
Iedereen vindt het belangrijk dat kinderen veilig van en met meerdere auteurs van het boek.
naar school kunnen komen.
Voor de groepen 7 en 8 is een verhalenwedstrijd uitgeDoor kinderen lopend of met de fiets te laten gaan of te schreven. Hiervoor komt een schrijfster/journalist op
brengen verhoogt u de verkeersveiligheid.
school om de leerlingen te helpen bij het schrijven van
een leuk, spannend verhaal.
Met de gemeente en de wijkagent zijn wij in gesprek
om een actie te houden over de verkeersveiligheid
Auteursrecht en Red de Plancius
rondom de scholen i.v.m. dubbel geparkeerde auto's,
De groepen 7 en 8 krijgen nog een andere les. Op dinsveel fietsers en even zoveel wandelaars. Binnenkort
dagmiddag 9 oktober zal een les gegeven worden over
zult u dit merken.
mediawijsheid: Dossier auteursrecht en een les over
informatievaardigheden: Red de Plancius. Deze lessen
Kijkt u zelf ook eens om u heen hoe u en uw kind(eren) worden ook mogelijk gemaakt door de bibliotheek.
veilig naar school kunt gaan.
Naast deze bijzondere lessen die voor ons verzorgd
Op de brug van de Stationssingel naar het fietspad
worden, wordt er in iedere klas op verschillende molangs de school komt een verbod om fietsen te parke- menten en op verschillende manieren aandacht beren. We hopen dat dit een eerste stap is om de doorsteed aan (voor)lezen.
loop te verbeteren.
Boekenkraam 'Boekhandel Janneke'
Net als vorig jaar komt er op de hoofdlocatie een boekenkraam te staan in de gang bovenaan de trap en in
de gang bij de kleuters. Deze boeken mogen ingekeken
worden. U kunt daarna intekenen om een boek voor
uw kind aan te schaffen. 10% van de opbrengst van de
boeken is bestemd voor het aanschaffen van nieuwe
boeken voor onze schoolbibliotheek. De boekenkramen
bevelen wij van harte bij u aan!

Op vrijdagochtend 12 oktober wordt er een voorleesmoment gehouden, waarbij de groepen 5 t/m 8 gaan
Kinderboekenweek 2018 ‘Kom erbij!’
voorlezen in de groepen 1 t/m 4. Daarna wordt de KinVan 3 t/m 12 oktober is het Kinderboekenweek met als derboekenweek afgesloten met een tweedehands boethema vriendschap: Kom erbij! Wij doen als school na- kenmarkt.
tuurlijk weer mee met deze week vol leesbevordering.
Op 3 oktober zullen we de Kinderboekenweek feestelijk
openen. Gedurende de week staat er een aantal leerzame en leuke activiteiten op het programma voor de
verschillende groepen, waaronder:

Tweedehands boekenmarkt op vrijdag 12 oktober van
12.15 tot 13.15 uur op de hoofdlocatie
Hoe werkt het? Elke leerling mag een kleedje meenemen om boeken uit te stallen en te verkopen.
Bij de groepen 1 t/m 3 mogen de ouders de kinderen
om 12.00 uur uit de klas komen halen om de boeken
samen in de aula en het lege lokaal (beneden) klaar te
zetten. Deze ouders helpen bij het verkopen van de
boeken. De groepen 4 t/m 8 mogen om 12.00 uur zelf
de boeken uitstallen in de aula. De boeken moeten geprijsd worden
tussen de € 0,10
en € 5,00 (1/3
van de vraagprijs).
Om 12.15 uur
mogen alle kinderen langs de
kleedjes gaan
om boeken te
kopen. De kleuters moeten in de klas opgehaald worden door hun ouders.
We hopen ook op een grote opkomst van ouders, zodat
er veel boeken van eigenaar kunnen wisselen en weer
voor veel leesplezier kunnen zorgen.
Aan het eind van de boekenmarkt mogen goed uitziende, niet verkochte boeken in een van de kratten bij de
schooluitgangen worden gedoneerd voor de schoolbibliotheek of voor ons Zwerfboekenstation bij de hoofdingang.



De ontsteking begint soms op een plaats waar al
een wondje zit.
 De bultjes worden blaasjes met vocht erin.
 Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekjes
met gele korstjes.
 De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel
groter worden.
 De plekken kunnen pijn doen en jeuken.
Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede behandeling
geneest krentenbaard snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft. Meer informatie
vindt u op https://www.rivm.nl/

Overige berichten
Parkzoom Lionsloop
Op zondag 7 oktober vindt de kidsrun van de Parkzoom
-Lionsloop plaats. De start zal bij zwembad De Windas
zijn.
Het goede doel dit jaar is Speeltuin de Kievit. U vindt
meer informatie over deze loop in de bijgevoegde flyer.
Activiteitenmiddagen Kinderboekenweek
Op woensdag 3 en woensdag 10 oktober worden er in
de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs en Pijnacker activiteitenmiddagen georganiseerd rondom de Kinderboekenweek. In de bijgevoegde flyer leest u meer informatie.

Kortingscode koptelefoon
Mocht u nog een koptelefoon willen aanschaffen voor
Krentenbaard
Bij een enkele leerling van onze school is krentenbaard uw zoon/dochter, kunt u dit op onderstaande website
doen. Als u de code SCHOOL2018 invoert, krijgt u direct
geconstateerd. Na bezoek aan de huisarts is vermeld
dat dit in Berkel momenteel veel voorkomt. Wij willen u 10% korting. Ga naar www.koppie-erbij.nl.
daarom informeren dat het heerst binnen Berkel, zodat Agenda
u alert bent op mogelijke klachten van uw kind(eren).
di 2 okt
Oudervertelgesprekken
wo 3 okt Start Kinderboekenweek
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen
ma 15 okt Studiedag > alle kinderen vrij
krijgen deze ontsteking door een bacterie. Krenten22 - 26 okt Herfstvakantie
baard is besmettelijk. Krentenbaard komt vooral voor
bij jonge kinderen.
Klachten die voorkomen bij krentenbaard zijn:



Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht,
vooral bij de neus en de mond.
De plekken kunnen ook op andere delen van het
lichaam zitten.

