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Máxima Magazine
Welkom!
Wiebel, wiebel, vol verwachting klopt ons hart!
Om ons heen staat alles
in het teken van Sinterklaas. We kunnen niet
wachten tot we de goede
Sint op 5 december op school mogen verwelkomen.
Naast het Sinterklaasfeest, zijn we ook druk bezig met
de voorbereidingen voor Kerst, hierover heeft u een
aparte Máxima Mail ontvangen. We maken er met elkaar zo een fijne decembermaand van.
Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Bijbelverhalen;
Veilig verkeer? Ik doe mee!;
Start groep 1d;
Reminder Sinterklaas.
Bijbelverhalen
Het thema van deze weken
is ‘balans’. Kinderen weten
dat balanceren niet altijd
makkelijk is. In je eentje
niet, maar met zijn tweeën
balanceren is nog veel lastiger! Probeer maar eens met
zijn tweeën over een evenwichtsbalk te lopen… Het volk Israël moest in het beloofde land zoeken naar balans in het samenleven met
andere volken. Die balans vind je niet door het recht
van de sterkste te laten gelden, zo ontdekken we in de
verhalen van Simson. Ook kinderen op school moeten
steeds weer zoeken naar balans. Is er voor iedereen in
de klas ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je daarbij
anderen in de weg zit? Dat blijft steeds weer een zoektocht. Misschien kunnen de verhalen van deze periode
helpen om over die zoektocht na te denken.

nr. 4

november 2018

Veilig verkeer? Ik doe mee!
Veiligheid voorop
U heeft deze slogan vast
gezien op de hoofdlocatie aan de A.M.G.
Schmidtlaan, waar we
een actie zijn gestart om
kinderen en ouders bewust te maken van veiligheid in
het verkeer naar school om 8.15 u. en van school om
15.15 u. Samen met de wijkagent en de BOA zijn we
met u in gesprek gegaan. De leerlingen konden meedoen met een kleurwedstrijd. Goed om lopend of op de
fiets naar school te komen. Met de auto is het immers
veel ingewikkelder om de school veilig te bereiken en
een toegestane parkeerplek te vinden. Neemt u alstublieft de tijd voor brengen en halen en leer uw kind zelf
fietsen. Wij hebben u nu aangesproken. Het kan zomaar zijn dat u een bekeuring krijgt voor parkeren in de
berm. De kosten bedragen 95 euro. Dat is toch zonde.
Klaarovers
Om de oversteek op de Stationssingel veilig te laten
verlopen voor de voetgangers en fietsers en een betere
doorstroom te realiseren voor de motorvoertuigen, is
er in samenwerking met de gemeente en de wijkagent
een plan geopperd om klaar-overs in te zetten. Hiervoor zoeken wij vrijwillige bewoners. U krijgt een opleiding om als klaar-over te mogen optreden. Vindt u het
belangrijk dat kinderen veilig oversteken en kunt u een
handje helpen? Weet u misschien een goede buur die
dit leuk vindt? U kunt zich
aanmelden bij de scholen
of bij de wijkagent Annemieke Roos.
Samen gaan we voor een
veilig verkeer rondom onze scholen. Dat wilt u toch
ook? Wij wel.

Veilig verkeer? Ik geef me op als klaar-over.

Naam: …………………………………………………………………………

uur worden opgehaald bij de gymzaal. Alle andere
groepen zijn gewoon om 12:15 uur vrij.

Telefoonnummer: ………………………………………………………

Overige berichten

E-mailadres: ……………………………………………………………….
Levert u dit briefje in bij één van de scholen (De Gouden
Griffel of de Prinses Máximaschool) of bij de wijkagent
Annemieke Roos. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Samen met u maken we de buurt veiliger. Uiteraard
kunt u zich ook via het e-mailadres van de scholen of de
wijkagent opgeven.

Kids Run van Rokkeveense Dekkerloop
In bijgaande flyers vindt u meer informatie over de Kids
Run van de Rokkeveense Dekkerloop.

Het Lansingerlands Initiatief
Goed idee? Doe er iets mee!
Heb jij een goed idee om jouw straat, wijk of de hele
jhdefrel@spectrum-spco.nl
gemeente nog mooier, socialer, duurzamer of groener
akeilholz@degoudengriffel.nl
te maken? Een idee waar meer Lansingerlanders blij
annemiek.roos@politie.nl
van worden? Of misschien heeft jouw kind een goed
idee? Doe dan mee aan het Lansingerlands Initiatief en
N.B. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te kun- win een bijdrage om dit initiatief mogelijk te maken!
nen benaderen voor de opleiding en het delen van een De gemeente Lansingerland stelt voor één of meerdere
rooster.
initiatieven een aanmoedigingsbedrag beschikbaar. Dit
- - - - - - - - - - knip - - - - - - - - - - - - - - - - knip - - - - - - - - - bedrag is maximaal 50% van de totale kosten van een
initiatief. Er is in totaal 60.000,- te verdelen.
Start groep 1d
Na de kerstvakantie start de instroomgroep 1d in het
Wat doe je met dit idee?
lokaal naast groep 1/2c. Op maandag, dinsdag en vrij- Maak eerst het idee aan de gemeente bekend en vul
dag zal juf Mariska voor de klas staan en juf Lisanne is het interesseformulier in via www.lansingerland.nl/
er op woensdag en donderdag.
initiatief. Daarna neemt de gemeente persoonlijk conOp maandag 7 januari zullen Max Treffers, Layla Boutact met je op voor een korte kennismaking en uitleg
gonje, Pim Wisgerhof, Stijn en Fleur van Leeuwen, Cai- over de procedure.
lyn de Jong en Aron Koppert in deze groep starten. Van Informatiebijeenkomst
harte welkom en een fijne tijd op de Prinses MáximaDonderdag 13 december is er een informatiebijeenschool gewenst!
komst in het gemeentehuis. Je bent om 19.30 uur van
harte welkom. Tijdens deze avond hoor je welke vervolgstappen je moet zetten om tot een kansrijk plan te
Reminder Sinterklaas
komen.
Hierbij zetten we voor u
De inwoner bepaalt!
nog even een aantal zaken
In de verkiezing van het Lansingerlands Initiatief kunop een rij;
nen inwoners stemmen op hun favoriete initiatief. UitDe leerlingen van groep 5-8 mogen hun surprises inleeindelijk bepaalt de inwoner wie er met zijn of haar iniveren op dinsdag 4 december in hun eigen klas.
tiatief aan de slag kan gaan.
Alle leerlingen worden op woensdag 5 december met
hun ouders verwacht tot uiterlijk 08:30 uur op het
Faalangsttraining
Westpolderplein (naast restaurant Pasto). Daar zullen Op dinsdag 15 januari start in Bleiswijk een faalwij Sinterklaas verwelkomen met de gehele school.
angsttraining voor kinderen van 8 - 12 jaar. Meer inforAlle ouders vragen wij of ze achter de leerlingen
matie vindt u in bijgaande flyer.
willen gaan staan.
Agenda
Let op; indien je op de fiets komt, deze graag van te
ma 5 dec
Sinterklaasviering
voren op het schoolplein van de Maximaschool stal
do 20 dec
kerstdiner 17.15 u.
len (géén fietsten op het Westpolderplein).
24 dec - 4 jan
kerstvakantie
De leerlingen van groep 3 en 3/4 mogen om 12:00

