CBS Prinses Máxima Annie M.G. Schmidtlaan 6, 2652 HJ Berkel en Rodenrijs, 010-5190786 (hoofdlocatie)
Gouden Uillaan 30, 2652 KJ Berkel en Rodenrijs, 010-7370364 (dependance)
Directeur Huib Wilkes

www.prinsesmaximaschool.nl

info@prinsesmaximaschool.nl

Máxima Magazine

nr. 2

september 2019

Welkomstwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Het schooljaar is alweer 4 weken aan
de gang en ik kan u vertellen dat wij
ervan genieten. Ik zelf als nieuwe
directeur geniet van uw kinderen,
van het team en de positieve dynamiek in de school.
Tot nu toe probeer ik elke ochtend bij de kleuteringang
te staan om u te begroeten of bij de andere ingang,
maar dat is nog even zoeken. In de eerste weken ben ik
in alle groepen op bezoek geweest om kennis te maken. Op het hoofdgebouw met de gitaar om een liedje
te zingen met de kinderen. Ze mochten vragen aan me
stellen om mij ook een beetje te leren kennen.
Ondertussen zijn er al oudervertelgesprekken geweest
en informatieavonden. Dus u heeft de leerkracht van
uw kind al zeker ontmoet en gesproken. Dat is een goede zaak, want goede communicatie is belangrijk.
Ook is het schoolreisje al gepasseerd en de schoolfotograaf en zijn we op weg naar de Kinderboekenweek.
Een week waarin we ook creatief met het lezen aan de
slag willen gaan.

onderwijs zal gaan bewegen de komende jaren en waar
creativiteit ook een belangrijk aandeel in zal hebben.
Juf Marjan volgt ondertussen scholing tot cultuurcoördinator.
U leest het, mooie ontwikkelingen op weg naar de toekomst.
Als u zelf ideeën hebt op dit vlak, bent u van harte welkom om dit te bespreken.

Een mooie ontwikkeling is de inzet van de laptops vanaf
groep 4. Natuurlijk is dat allemaal nieuw en wennen,
maar het geeft ons wel vele mogelijkheden om het onderwijs nog beter op uw kind af te stemmen. Zeker als
ik kijk naar de nieuwe digitale rekenmethode, welke
adaptief van aard is. Ook wij moeten er goed mee leren
werken, maar dat gaat al steeds beter.

Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1/2a zijn Sophia van Hal en Vivian van Dam
gestart. In groep 1/2b zijn Elise van der Niet, Tara
Paauwe en Anna van der Heijden begonnen. Roan van
der Breggen, Noor Sonneveld, Benyamin Redjosentono
en Milo Jansen zijn in groep 1/2c gestart. Van harte
welkom en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool
gewenst!

Verder gaat meester Bert binnenkort met een opleiding
tot coördinator Wetenschap&Techniek starten en daar
heeft hij veel zin in. Dat gaat nieuwe mogelijkheden
creëren op school.
Op de informatieavond heeft u over COBI gehoord, er is
al een actie met een te winnen fiets deze maand en nu
wacht de praktijk. Allemaal aspecten die tot stand kunnen komen met O&O, Onderzoekend&Ontwerpend leren. Een mooie uitdaging waar wij graag als team de
schouders onder willen zetten. Een richting waarin ons
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Bijbelverhalen
Het thema van de eerste periode
is ‘Wat wordt het?’ Welke keuzes
maken we om dit schooljaar tot
een succesvol jaar te maken? En
hoe helpen we elkaar hierbij? We
lezen verhalen uit het boek Genesis, staan stil bij schepping en het maken van keuzes. We bouwen zo met elkaar aan een fijn schoolklimaat.

Communicatie via de e-mail
Graag willen wij uitleggen hoe wij als
leerkrachten met e-mailverkeer op
school willen omgaan.
Om de balans tussen school en privé,
tussen inspanning en ontspanning
voor het team, zo goed mogelijk vorm te geven, hebben wij enkele afspraken geformuleerd. Dit doen wij
dus niet om communicatie te vermijden, maar wel om
het te stroomlijnen en om duidelijkheid te geven.
De afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben zijn:
1.
In de avond, op de niet-werkdagen in het geval
van parttimers en in het weekend zullen de leerkrachten niet op e-mails van ouders reageren.
2.
‘s Ochtends voor schooltijd lezen de leerkrachten
geen e-mail, dit gebeurt na schooltijd. Ziekmeldingen kunnen via de SchoolApp. Bij ernstige zaken, kunt u altijd naar school bellen natuurlijk.
3.
Ouders die vanuit emotie de e-mail hanteren en
daarmee bedoeld of onbedoeld een leerkracht
onder druk zetten en zo uit balans kunnen brengen, krijgen altijd een antwoord in overleg met de
directeur en cc de directeur. Op deze manier
weet de directeur van de situatie en kan indien
nodig de communicatie breder worden getrokken.
Nogmaals, deze afspraken zijn bedoeld om het zo
mooie werk van leerkracht hanteerbaar te houden. Wij
staan altijd open voor u als ouders om zaken te bespreken, want uw kind is ons gedeeld belang. De wijze
waarop dat plaatsvindt, is natuurlijk wel van belang.
Elkaar op een open manier kunnen vinden, ook bij meningsverschillen, bevordert alleen maar een positieve
relatie. Dus uw reactie blijft van harte welkom!

COBI
Op de informatie avond heeft u ongetwijfeld iets van
COBI meegekregen. COBI staat voor CreativiteitOnderzoekend leren-BurgerschapICT.
De komende jaren gaan wij COBI
‘handen en voeten’ geven in ons
onderwijs.
Uiteraard zijn er al stappen gezet,
maar er zullen nog zeker de nodige
ontwikkelingen volgen. In een volgende Onderwijskundige Nieuwsbrief zal hier meer over uitgelegd
worden.
Ondertussen wordt er al gestart met programmeren bij de kleuters met de Beebot
en vanzelf komt ook groep 3 aan de beurt.
Voor hogere groepen zijn
de Probot en Lego Mindstorms in huis
gehaald. Wordt vervolgd!

SchoolApp
Ondertussen is de SchoolApp in gebruik met de bedoeling de communicatie tussen school en thuis te verbeteren. Onze ICT’er Andreas Cornelisse
(acornelisse@spectrum-spco.nl) is de
beheerder en onvolkomenheden
kunt u altijd naar hem (cc Huib Wilkes)/hhwilkes@spectrum-spco.nl)
mailen. Dan kunnen wij nagaan wat er moet veranderen of worden verbeterd. Tips zijn van harte welkom.
De bedoeling is natuurlijk steeds meer via de SchoolApp te communiceren. Dat bespaart enorm veel papier
en is voor u altijd beschikbaar.
Ziekmelden gaat ook via de SchoolApp en werkt zo.

Personeel
We mogen dit schooljaar 3 nieuwe gezichten op school
verwelkomen. Het gaat om 2 ICT-stagiaires en Marjon
van Rijn. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Oproep aan ouders
Wij zouden heel graag in contact willen
komen met ouders die (misschien beroepshalve) mee
zouden willen denken of een bijdrage willen leveren
aan de verdere ontwikkeling van de Prinses Máximaschool op het vlak van Wetenschap&Techniek. Er zijn al
meerdere ideeën aanwezig, maar dat vraagt op den
duur medewerking van ouders en hopelijk zijn er ouders die vanuit hun achtergrond iets kunnen betekenen
op het vlak van sponsoring bijvoorbeeld voor gereedschap, hout, 3D-printing of iets anders. U kunt ons benaderen via
hhwilkes@spectrum-spco.nl.

Marjon van Rijn
Beste ouders, ik ben Marjon en ik ben 25 jaar.
Ik heb een werkervaringsplek op de Prinses Máximaschool in de groepen 1/2. Op maandagochtend help ik
in 1/2b , woensdagochtend in 1/2c en op donderdagochtend in 1/2a. Sommigen van u hebben mij vorig
schooljaar al gezien. Ik heb helpende zorg en welzijn
niveau 2 en dier en verzorging niveau 3 gedaan, maar
helpen bij de kleuters vind ik echt veel leuker dan bij
dieren of ouderen.

Ik ben nu bezig met een opleiding voor klassenassistent. Verder heb ik 1 zusje en 2 huisdieren en dat zijn
mijn cavia’s. De ene heet Kiki en de ander heet Kruimel.
Het is misschien wel handig als jullie weten dat ik autisme heb, het houdt in dat mijn reactie soms wat anders
over kan komen dan dat je verwacht en dat het daardoor ook iets langer duurt voor dat ik echt alle namen
weet.
ICT-stagiaires
Met ingang van dit schooljaar zijn er 2
ICT-stagiaires op school. Zij komen van
het Techniek College uit Rotterdam.
Anis Bouissaine en Timothy Haak. Zij blijven tot en met
april.
Zij lossen allemaal ICT-vragen/-problemen op die zich
dagelijks voordoen. Deze week zijn zij gestart om met
de Beebot en Probot programmeerles te geven in de
groepen 1/2, andere groepen volgen nog. Wij wensen
hen een fijne stageperiode.
Ouderraad
Wellicht heeft u bij het overmaken van de ouderbijdrage gemerkt dat de tenaamstelling is gewijzigd. Indien u
de bijdrage nog gaat overmaken, kunt u het bedrag á
€60,00 overmaken op IBAN NL14 RABO 0167 9381 34
t.n.v. M.C.G. Hendriks, Spectrum-SPCO. Mocht u gebruik willen maken van een gespreide betaling, neemt
u dan contact op met de penningmeester:
Ries.Hendriks@planet.nl.

pauzehap. Wij signaleren soms
chips, snoep, koek en allerlei andere heel lekkere dingen. Als u
bedenkt dat groente en fruit echt
wel een stuk gezonder zijn, dan is
het goed om hier aandacht voor
te hebben. Ook als uw jarige kind
trakteert, dan is het een aanrader om aan gezonde
traktaties te denken. U doet uw eigen kind en anderen
daar op de langere termijn plezier mee.
Kinderboekenweek - Reis mee! 1 t/m 11 oktober
Op dinsdag 1 oktober starten wij op school met de Kinderboekenweek met als thema ‘Reis mee’. Tijdens de
Kinderboekenweek staat lezen en leesbeleving voorop.
Zelf lezen, voorlezen en voorgelezen worden, alles
komt aan bod. Ook gaan de leerlingen vanaf groep 4
aan de slag met het schrijven van een eigen verhaal.
Hieronder een paar activiteiten die onderdeel zijn van
het programma.
Voorlezen door opa’s, oma’s, ooms en tantes
Zijn er enthousiaste opa’s, oma’s, ooms en tantes die
tijd en zin hebben om te komen voorlezen? Ze zijn van
harte welkom! Opgeven kan via de leerkracht van uw
kind. De leerkracht zal dan een geschikt moment afspreken.
Voorlezen aan de kleuters
De groepen 5/7, 7 en 8 krijgen op vrijdag 4 oktober de
kleuters op bezoek. Zij gaan in kleine groepjes een
prentenboek voorlezen.

Afscheid meester Maurice en Juf Kristel weer voor
groep 7 en 8
Per 1 oktober start juf Kristel weer voor de groep en zal
zij het stokje van meester Maurice overnemen. Hij gaat
vanaf 1 oktober op een andere school werken en wij
bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes op zijn nieuwe school.
Juf Kristel heeft er zin in en
zal de groepen op maandag,
dinsdag en woensdag begeleiden, naast juf Debby en
Opgeven voor de voorleeswedstrijd
meester Bert.
Vanaf maandag 7 oktober kunnen leerlingen van groep
5 t/m 8 zich opgeven voor de voorleeswedstijd. In week
Gezonde gewoonten
44 en 45 vinden de voorrondes in de klassen plaats. In
Wij gaan er vanuit dat elke ouder het beste voor z’n
week 46 is de grote finale. Daar strijden de winnaars
kind(eren) wil. Daarom nemen wij de vrijheid om u er- van groep 5 en 6 en de winnaars van groep 7 en 8 teop attent te maken hoe belangrijk het is dat kinderen
gen elkaar. De leerling die de finale tussen groep 7 en 8
gezond eten en snoepen. Zo vragen wij uw aandacht
wint, zal mee gaan doen aan de vervolgronde waarbij
voor de lunch van de kinderen die overblijven en de
er tussen verschillende scholen gestreden wordt.

Leesmarathon
Op dinsdag 8 oktober vindt er een grote leesmarathon
plaats op school. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan
een bepaalde tijd stillezen en laten zich hiervoor sponsoren. Groep 3 stopt na 15 min en groep 8 na 1,5 uur.
Van het opgehaalde geld schaffen we toneelleesboeken
aan voor de school. Het resterende bedrag wordt uitgegeven aan nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.
De kinderen krijgen aan het begin van de Kinderboekenweek een informatiebrief en sponsorlijst mee.
Tweedehands boekenmarkt
Ook dit jaar sluiten we de Kinderboekenweek weer af
met de tweedehands boekenmarkt. Deze is op vrijdag
11 oktober van 12.15 tot 13.15 uur op de hoofdlocatie.
Hoe werkt het? Elke leerling neemt een kleedje mee
om boeken uit te stallen en te verkopen. Bij de groepen
1 t/m 3 halen de ouders de kinderen om 12.00 uur uit
de klas om de boeken samen in de aula en in de gang
(beneden) klaar te zetten. Zij blijven dan in de aula of in
de gang wachten tot de boekenmarkt geopend is en
helpen bij het verkopen van de boeken. De boeken
worden geprijsd tussen de €0,10 en €3,00 (1/3 van de
vraagprijs).
De groepen 4 t/m 8 stallen om 12.00 uur zelf de boeken
uit. Verder gelden dezelfde regels.
Bij goed weer wordt de boekenmarkt op het kleuterplein gehouden.
Om 12.15 uur mogen alle kinderen van groep 3 t/m 8
bij de boekenmarkt gaan kijken. De kleuters worden in
de klas opgehaald door hun ouders.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet,
want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Overige berichten
Week van de opvoeding
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk
maar soms ook best lastig. Daarom is er de landelijke
Week van de Opvoeding. Maandag 7 oktober tot en
met zondag 13 oktober staat in het teken van opvoeden
en ouderschap. De landelijke Week van de Opvoeding
draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders,
mede-opvoeders en professionals.
Ook in Lansingerland wordt een aantal interessante en
leuke activiteiten georganiseerd. Hierover leest u meer
in deze folder of kijk op www.lansingerland.nl/
weekvandeopvoeding.
Kinderboekenweekmiddag
Op woensdag 2 oktober organiseert Bibliotheek Oostland een Kinderboekenweekmiddag. Meer informatie
vindt u hier.
Nieuwsbrief bibliotheek Matilda
De herfsteditie van de nieuwsbrief van de bibliotheek is
weer uit. Veel leesplezier!

Bruna ‘sparen voor de schoolbieb’
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en vinden het
leuk om samen met u en de kinderen onze schoolbiblioAgenda
theek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen,
di 1 okt
hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
vr 4 okt
di 8 okt
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
vr 11 okt
U koopt van 2 t/m 13 oktober één (of meerdere) kin21 - 25 okt
derboek(en) bij een Bruna winkel en levert de kassabon
ma 28 okt
vóór 15 november 2019 in op school.
vr 1 nov
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.

Start Kinderboekenweek
5/7, 7 en 8 lezen kleuters voor
Leesmarathon
Tweedehands boekenmarkt
Herfstvakantie
Studiedag > alle kinderen vrij
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Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar
Wij wensen u een prettig weekend, namens het team,
op we ontvangen een waardebon t.w.v. 20% van het
Kristel Veenman,
totale kassabonbedrag.
Huib Wilkes

