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Máxima Magazine
Welkom!
De laatste vakantieweek loop
op haar einde, wat een heerlijk zonnig staartje van de vakantie. Terug van weggeweest
of misschien heerlijk thuis gebleven; de kinderen konden in
6 weken hopelijk weer helemaal opladen. Op school is
de laatste week hard gewerkt door alle leerkrachten en
alles ruikt weer fris. De klassen zijn al zo goed als in orde. Schriften geschreven, thema’s voorbereid en de laptops opgeladen. In dit magazine ontvangt u de eerste
informatie voor dit schooljaar. We hebben er zin in, op
naar een fijn, leerzaam schooljaar. Tot maandag!
Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Welkom op de Prinses Máximaschool;
Bijbelverhalen;
Luizencontrole;
Nieuw gymrooster;
Personeel;
Ouderbijdrage;
Materialen mee;
Ouderpoule;
Schoolfotograaf;
Ouderraad;
COBI.
Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1/2c starten Tobias Huitzing, Colin Curver en
Sophie Tjiang. Linne Nijhof, Nives Susa en Sean Yong-APoi komen erbij in groep 3b en in groep 4 komt Dario
Susa. Sune Nijhof en Rosalie Zwart starten in groep 6
en Julia Bekink komt erbij in groep 7. Van harte welkom
en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool gewenst!
Bijbelverhalen
We zullen de komende weken uit Genesis lezen, het
eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen:
over schepping en geluk, over schaamte en verdriet,
over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar
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dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan
– het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over
hoe donker het kan zijn en wie dan licht kan maken.
Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen
leest, ontdek je dat niet alles
blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jou zelf
en voor de wereld.
Het thema van deze periode is
‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat
een belangrijke vraag. Wat
verwachten de kinderen, wat
hopen ze, waar zien ze tegenop en hoe gaan ze daar
mee om? Welke keuzes maken zij om dit schooljaar tot
een succes te maken? En hoe worden ze geholpen door
anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na
te denken.
Luizencontrole
Aanstaande woensdag is er weer luizencontrole. Heeft
u vorig jaar gekriebeld? Het zou erg fijn zijn als u er
woensdag weer kunt zijn. Nog niet eerder gekriebeld,
maar wel beschikbaar? Uw hulp is van harte welkom.
Alvast hartelijk bedankt!
Nieuw gymrooster
Wegens organisatorische redenen is het gymrooster
voor komend schooljaar gewijzigd. U vindt het hier.
Personeel
Dit schooljaar mogen we twee nieuwe leerkrachten
verwelkomen. Juf Jessica Kuiper in groep 1/2 c en juf
Debby Schepers in groep 7. Het kan zijn dat u juf Jessica
aan het eind van afgelopen schooljaar al in de school
hebt gezien. Zij stellen zich op de volgende pagina voor.
Ook start de nieuwe directeur Huib Wilkes uiteraard.
Hij heeft zich op 9 juli middels een brief aan u voorgesteld.

Debby Schepers
Hallo, ik ben Debby Schepers en
ik kom vanaf het begin van het
schooljaar op de Prinses Máximaschool werken. Ik heb hiervoor op een basisschool in
Bleiswijk gewerkt, de laatste
twee jaar bij de kleuters. Sinds
ik ben afgestudeerd heb ik in
groep 1/2 tot en met groep 7
les gegeven. Ik woon samen
met mijn man en dochter van 2
jaar in Pijnacker. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om
te sporten. Ik heb zin om te beginnen op de Prinses Máxima en ik maak graag kennis met u.
Jessica Kuiper
Hallo allemaal, mijn naam is Jessica Kuiper-Verheij en sinds de meivakantie ben ik werkzaam op de
Prinses Máximaschool. Ik woon
samen met mijn man en 4 dochters in Berkel en Rodenrijs.
De afgelopen jaren heb ik in het
speciaal basisonderwijs les gegeven in Zoetermeer en
Den Haag. Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging en
deze heb ik gevonden op de Prinses Máximaschool.
In de afgelopen periode heb ik mijn plekje in het team
gevonden, kennisgemaakt met heel veel enthousiaste
leerlingen en betrokken ouders en in verschillende
groepen ingevallen. Na de zomervakantie start ik in
groep 1/2c, samen met juf Linda. Ik kijk ernaar uit!

Ouderbijdrage
Als ouderraad vragen we u jaarlijks om uw financiële
steentje bij te dragen.
De bijdrage bestaat deels uit een bijdrage in de kosten
van de schoolreis (of voor groep 8 een deel van het
kampgeld) en uit een deel vrijwillige bijdrage. Met die
bijdragen bekostigen we de extraatjes voor de kinderen, zoals een Kinderboekenweek evenement, het
klassenbudget waarvan uitjes worden bekostigd en de
vieringen rond Kerst en Pasen.
De ouderraad heeft met de medezeggenschapsraad
besloten om de bijdragen ook dit jaar ongewijzigd te
laten: €25,00 voor de schoolreis/kamp en €35,00 voor
de vrijwillige ouderbijdrage.
Omdat de schoolreis aan het begin van het schooljaar

zal worden gehouden, vragen we u bij deze om uw bijdrage.
De ouderraad ontvangt het bedrag van €60,00 het liefst
in een keer in september op IBAN NL14 RABO 0167
9381 34 t.n.v. PMax OR. Mocht u gebruik willen maken
van een gespreide betaling, neemt u dan contact op
met de penningmeester:
Ries.Hendriks@planet.nl
Namens de ouderraad, Ries Hendriks
Materialen mee
Wilt u aanstaande maandag de gewassen luizencape
weer meegeven naar school? Heeft u nog een schoolshirt thuis na de Avond4daagse? Ook deze ontvangen
wij graag maandag terug, zodat we tijdens de schoolreis goed herkenbaar zijn.
Om het schooljaar goed te
starten, is het voor de
leerlingen van groep 4 t/m
8 handig als zij op de eerste schooldag de volgende
materialen meenemen:
• een etui (niet té groot);
• oordopjes voor in een
laptop;
• indien gewenst: een
muis voor bij een laptop.
Een agenda en multomap zijn niet verplicht, maar indien uw kind het prettig vindt om hiermee te werken,
mag het worden meegenomen naar school. Liever zien
we niet teveel gummen, stiften, stickers, notitieboekjes,
kneedgum, andere frutsels e.d.
Alvast bedankt.
Ouderpoule
Om de activiteiten op school voorspoedig en succesvol
te laten verlopen, is hulp van ouders nodig. Als ouderraad hebben we een ouderpoule waar hulpvragen in
worden uitgezet. U kunt denken aan het versieren van
de school of koffie schenken op de Open Dag. Deelname aan de ouderpoule is geheel vrijblijvend. Wanneer u
zich hiervoor opgeeft, komt u in een WhatsApp-groep.
Wanneer u wilt en kunt helpen reageert u, anders laat
u de hulpvraag aan u voorbij gaan. Geeft u zich ook op?
U kunt een e-mail sturen naar ormaximaschool@gmail.com of een appje sturen naar Isabelle
van Baalen 0653939796.

Schoolfotograaf vrijdag 20 september
Op vrijdag 20 september worden we allemaal weer op
ons best vastgelegd door onze
schoolfotograaf.

activiteiten. Komt u ons versterken of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar ormaximaschool@gmail.com

COBI - Is onze school klaar
Hulp gevraagd
voor de toekomst?
Om de dag goed te laten verloIn de eerste schoolweek worpen, kan de OR uw hulp goed
den de kinderen voorgesteld
gebruiken. Bent u beschikbaar
aan COBI.
op deze ochtend en wilt u helCOBI staat symbool voor de
pen? Meldt u zich dan aan via:
invulling van het onderwijs
ormaximaschool@gmail.com
dat je mag verwachten als je
op een Spectrum-school zit.
U leest hieronder praktische informatie over deze dag. De wereld om ons heen verandert immers snel en dat
betekent veel voor het onderwijs.
Broer-/zusfoto’s
COBI staat voor de vier speerpunten: Creativiteit, OnVoor de broer-/zusfoto (eventueel met een kleintje
derzoekend leren, Burgerschap en ICT. Deze aandachtsthuis) hangen er vanaf dinsdag 10 september inteken- punten zorgen de komende jaren voor toekomstgericht
lijsten bij beide ingangen op de hoofdlocatie. Vanonderwijs.
af 12.20 uur worden de broers en zussen gefotograIn de flyer die uw kind deze week meekrijgt worden ze
feerd (dus niet meer onder schooltijd). Wij verzoeken
uitgelegd. Behalve de flyer krijgen de kinderen een COelke ouder die interesse heeft voor een foto van uw
BI-fietsbel en een -poster om tot 21 september voor het
kinderen samen, de kinderen in te schrijven. De kinraam te hangen (op een zichtbare plaats).
deren gaan dus niet automatisch samen op de foto! Het Poster voor het raam, dan maak je kans op een kinderis bedoeling dat u aansluitend (dus zonder gaten!) infiets.
schrijft op de lijsten.
Eind september worden de winnaars bekend gemaakt.
Doet u mee?
De afname blijft natuurlijk vrijblijvend. Tot en met dinsdag 17 september kunt u zich inschrijven voor de broer- Overige berichten
/zus foto's. Voor de individuele foto's en klassenfoto's
hoeft u niets te doen, uw kind(eren) wordt automatisch
In september/oktober zal er door
uit de klas gehaald.
Kwadraad weer de cursus ‘Omgaan
met pubers’ worden gegeven. Bekijk
Kledingadvies
hier de flyer.
Frisse kleuren komen het beste over. Zwart is vaak
somber. Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren)
Agenda
niet met kletsnatte haren op school aankomt/
aankomen.
ma 2 sep Eerste schooldag 2019/2020
wo 4 sep Luizencontrole
Ouderraad
di 10 sep Oudervertelgesprekken
Ook komend schooljaar zal de ouderraad zich weer indi 17 sep Schoolreis gr. 1 - 7
zetten om activiteiten zoals de schoolfotograaf, sportdo 19 sep Oudervertelgesprekken
dag en de Avond4daagse succesvol te maken.
di 24 sep 19.00-19.45u. infoavond gr. 3a/3b/4
Wist u dat de ouderraad met de leerkrachten samen
nadenkt over de invulling van de geplande activiteiten
20.30-21.15u. infoavond gr. 1/2abc
(bijvoorbeeld hoe Sinterklaas bij school arriveert)? Wilt wo 25 sep Mad Science Show gr. 3 - 8
u ook een bijdrage leveren in het organiseren van en
do 26 sep 19.00-19.45u. infoavond gr. 4/5 - 6 - 5/7
meedenken over deze activiteiten? Kom dan bij de ouVoorlichting drank en drugs GU tussendoor
derraad!
20.30-21.15u. infoavond gr. 7 en 8
Binnen de ouderraad verdelen we de te organiseren

