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Máxima Magazine
Welkomstwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze 3de Máxima Magazine. Het
schooljaar is al goed op dreef gekomen en we gaan alweer af op de decembermaand.
Ik begin steeds verder in de school te komen, leer elke
dag meer kinderen kennen en u als ouders. Ik hoop ook
dat u mij weet te vinden, als dat nodig is.
Het is fijn om te ervaren dat het team van de Máxima
een fijn team is met hart voor de kinderen.
Ik ben ook blij dat de bezetting in de groepen compleet
is, want er zijn nog steeds scholen die niet alle groepen
kunnen voorzien van een leerkracht. Toch hebben wij
op school nog een vacature van 2 1/2 dag voor een
leerkracht die in meerdere groepen zou kunnen werken. Mocht u nog mensen kennen die graag in het
christelijk onderwijs willen werken, of geïnteresseerd
zijn in onze school, dan hoop ik dat van u te horen.
Verder blijft een periode
van griep altijd spannend,
omdat het aantal invallers
echt heel beperkt is. We
hebben weliswaar een
noodprogramma voor een
eerste ziektedag om kinderen toch les te kunnen geven,
maar bij afwezigheid van een invaller zou dat al snel
betekenen dat een groep geen les kan krijgen. Hopelijk
zal dat niet nodig blijken.
Ondertussen heb ik al meerdere ouders gesproken over
ontwikkelingen op het gebied van Wetenschap&Techniek en dat is heel positief.
Ik wens u bij dit magazine veel leesplezier.
Hartelijke groet, Huib Wilkes
Inhoud
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Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1/2a is Jules de Bruin gestart. In groep 1/2b is
Tess Boon begonnen. Jinte van der Helder is in groep
1/2c gestart. Van harte welkom en een fijne tijd op de
Prinses Máximaschool gewenst!
Bijbelverhalen
We lezen verhalen uit het boek Genesis. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de
orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar
ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.
Het thema van deze periode is
‘Uitweg’. Het lijkt af en toe
alsof het verhaal van Abraham
en zijn familie aan een zijden
draadje hangt. Ze komen in
situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe
moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog
verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat.
We horen hoe Abraham en Sara proberen God een
handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte,
waarmee ze het alleen maar erger maken. We kunnen
leren van deze verhalen. Hoe kom
je uit zulke omstandigheden?
Oproep koekbussen
De kleutergroepen zijn koekbussen
aan het verzamelen. Wilt u met
hen meesparen? Inleveren kan bij
de leerkrachten van groep 1/2.

Herinnering staking op 6 november
De onderwijsvakbonden hebben alle medewerkers in
het primair en voortgezet onderwijs opgeroepen om op
6 november a.s. een dag te staken. Onze school zal deze dag gesloten zijn. Zie verder de uitgebreide brief namens Spectrum.
Robotvoetbal demonstratie
Dinsdag 12 november zijn onze groepen 6 t/m 8 door
de TU Eindhoven uitgenodigd om in de Oostmeerhal
een demonstratie van een robotvoetbalspel bij te wonen. Ontzettend interessant en passend bij COBI. We
hebben er zin in.
Continurooster 5 december
Wij hebben gehoord dat de Sint ook dit jaar voornemens is onze school een bezoek te brengen. Hij zal dit
op 5 december doen. In verband met zijn drukke schema, zullen wij die dag een continurooster hebben op
school. De kinderen eten die dag allemaal op school en
zijn om 14.15 uur uit.
Meer nieuws uit Spanje volgt binnenkort.
Verkeerssituatie
Zoals u weet is er het afgelopen schooljaar regelmatig
aandacht geweest voor de verkeerssituatie rondom de
scholen. Ook zijn er, na een periode van waarschuwen,
boetes gegeven voor fout parkeren of voor het veroorzaken van gevaarlijke situaties. De komende tijd kunt u
weer regelmatig controles verwachten omdat de situatie nog onvoldoende veilig is. Er zal niet meer vooraf
worden gewaarschuwd.

bij meester Bert. Ik ben tweedejaars Academische Pabo
student, dit houdt in dat ik de maandag en vrijdag naar
de Universiteit Leiden ga en de opleiding Pedagogische
Wetenschappen volg. Daarnaast ga ik woensdag en
donderdag naar de Hogeschool Leiden om de pabo te
volgen. Door deze combinatie hoop ik veel toegevoegde waarde te hebben in het onderwijs.
Daarnaast ben ik leiding op scouting in Schiedam, elke
zaterdag ben ik daar buiten te vinden. Vorig jaar heb ik
verschillende buitenlessen en spellen met de klas gedaan, dit ga ik zeker voortzetten in deze stage.
Wanneer u vragen heeft, twijfel dan niet om me even
aan te spreken!
Groetjes, juf Monica
Nicole Rust
Hallo,
Ik ben Nicole Rust en ben 21 jaar
oud. Op dit moment zit in het tweede jaar van de pabo. Deze studie volg
ik op de Hogeschool Leiden. Op de pabo volg ik het
sporttraject. Dit houdt in dat ik mij zal inzetten voor een
sportieve en gezonde school. Tot eind januari zal ik elke
dinsdag stage lopen in groep 1/2a en soms een hele
week.
Manon de Ruiter
Hallo allemaal, mijn naam is Manon de Ruiter. Ik ben 19
jaar en loop vanuit de pabo aan Hogeschool Leiden tot
en met januari stage in groep 5/7. Ik doe dit iedere
dinsdag. Ik kijk uit naar een leuke tijd bij uw kind in de
klas en hopelijk tot snel!

Helpt u mee de omgeving rond de scholen veilig te hou- Steverson
Hierbij wil ik mijzelf graag aan u
den voor iedereen? Bedankt!
voorstellen. Mijn naam
is Steverson, ik ben 22 jaar en ik
Personeel
In de afgelopen weken heeft u wellicht een aantal nieu- woon in Rotterdam. Sinds 2018 volg
ik de MBO niveau 3 opleiding Mewe gezichten op school gezien. Een aantal stagiaires
heeft een leerplek bij ons op school gevonden. Zij stel- dewerker Beheer ICT aan het Techniek College in
Rotterdam. Nu zit ik in mijn 2e jaar en ik kom dit jaar
len zich hieronder aan u voor.
stage lopen op CBS Prinses Máxima. Op woensdag,
donderdag en vrijdag ben ik aanwezig om te helpen
Monica Pool
met alle IT-gerelateerde zaken.
Beste leerlingen en ouders van de
Twee jaar geleden heb ik ook stage gelopen bij een
Prinses Máximaschool, dit eerste
school. Ik vond het erg leuk en vooral leerzaam. Ik hoop
semester heb ik de eer om bij julhier toe te mogen passen wat ik heb geleerd en hoop
lie op school stage te komen lonog meer ervaring op te doen.
pen. Tot aan 21 januari zal ik elke
Ik kijk er met veel plezier uit om hier stage te lopen en
dinsdag te vinden zijn in groep 8
hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan.

Leesmarathon
Op dinsdag 8 oktober jl. hebben de leerlingen van
groep 3 t/m 8 hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk geld ‘bij elkaar te lezen’. Iedereen had sponsors
gezocht en vervolgens een of meerdere boeken uitgezocht om te lezen. Om 9 uur gingen alle klassen van
start. Sommige leerlingen hadden slaapzakken, zitzakken en/of kussens meegenomen om zo goed mogelijk
te kunnen lezen. Na deze dag ging iedereen bij zijn/
haar sponsors langs om het geld op te halen.
Tot nu toe is het geweldige bedrag van
€2579,50 opgehaald! Van dit bedrag
hebben we inmiddels
verschillende sets met
toneelleesboeken en
AVI-strips gekocht die
in de klassen gebruikt
gaan worden. Van het
resterende bedrag zullen boeken voor de algemene
schoolbibliotheek aangeschaft worden.
Meester Wilkes heeft het bedrag deze week bij de leerlingen bekendgemaakt. De leerling die het meeste geld
had opgehaald, Roosmarijn uit groep 3b, heeft een boekenbon gekregen.

door Karwei. Allemaal ontwikkelingen waar we blij mee zijn,
zodat we ons onderwijs verder
kunnen verrijken. Het is mede
ons doel om op de dependance
een ruimte geschikt te maken,
waar we op een inspirerende
manier W&T onderwijs kunnen
geven.
Wij willen ook hiermee een verdere concrete invulling
geven aan COBI, waarbij het onderzoekend leren aan
bod kan komen.
Het zou mooi zijn als er misschien ouders zijn of opa’s
en oma’s, die overdag tijd hebben om samen met kinderen met deze ontwikkelingen aan de slag te gaan.
Mocht dat iets voor u zijn, voelt u zich dan welkom om
contact met ons op te nemen. Wordt vervolgd!
SchoolApp
Zoals u hopelijk weet, werken we voor een zo goed mogelijke communicatie met u als ouders met onze
SchoolApp.

Soms komt er een vraag hoe een ouder aan een koppeling met de app komt. Wanneer een kind officieel op
school zit (4 jaar en gestart), dan kunnen de ouders
een account aanmaken. Alle info m.b.t. de SchoolApp
Een compliment aan de leerlingen en een bedankje aan staat nu ook op de schoolwebsite.
de sponsors! Wat ons betreft is deze activiteit voor her- Mocht het toch niet helemaal lukken, dan kunt u mailen naar onze ICT’er Andreas Cornelisse
haling vatbaar.
(acornelisse@spectrum-spco.nl) en de leerkracht.
COBI
Ondertussen wordt er elke dag onderwijs aan uw kind Wij wensen u een prettig weekend, namens het team,
(eren) gegeven en doen we dat met veel plezier. Zoals Kristel Veenman,
ik in de vorige brief heb aangegeven, zijn er al stappen Huib Wilkes
gezet om het programmeren vorm te geven.
Wij zijn bij groep 1/2 gestart met de Beebot en in groep
Agenda
4 met de Probot. Onze bedoeling is dit in deze periode
wo 6 nov
Stakingsdag > geen les
uit te breiden met Lego Mindvr 8 nov
Inloopmiddag 1
storms (Robotica) in de hooghoofdlocatie: 12.15 - 13.00 uur
ste groepen. Daarbij worden
er allerlei activiteiten uitgedependance: 12.30 - 13.15 uur
dacht, waar we mee aan de
vr 29 nov
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slag willen. Zoals Electrodo 5 dec
Sinterklaas/14.15 uit
dozen, waarmee kinderen
vr 6 dec
Studiedag > alle kinderen vrij
elektrische schakelingen kundo 19 dec
Kerstviering in de klas
nen maken, een 3D-printer
vr 20 dec
Laatste schooldag voor kerstvakantie
die door een ouder beschikbaar wordt gesteld, gereed23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie
schap beschikbaar gesteld

Overige berichten

Zoekkaart herfst

Kinderdienst dankdag
Woensdag 6 november is er om 14:00 uur een Kinderdienst in de Hervormde kerk in
Bergschenhoek
Een vrolijke dienst
om God te bedanken voor het afgelopen seizoen, dat
alles mocht groeien
en bloeien, dat we
naar school en kerk kunnen gaan. God bedanken voor
alle mooie dingen! Een muziekbandje van kinderen
helpt ons met het zingen van kinderliederen. Kom je
ook? Van harte welkom!
Op dankdag wordt er ook een voedselcollecte gehouden. Het boodschappenlijstje ziet u hieronder.

Puzzelen maar…!

