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Welkomstwoord
Beste ouders en/of
verzorgers,
De tijd verstrijkt snel,
het is maandag al
weer december en
duiken we de decemberfeesten in. Eerst
Sinterklaas op 5 december, waar we natuurlijk zin in
hebben. Een gezellig feest in de klas en thuis. Daarna
de kerstviering in de klas, iets moois om naar uit te kijken. U leest er verderop meer over en u heeft al eerder
de Máxima Mail ontvangen met alle activiteiten.
Ondertussen gebeurt er veel op school. Het aantal inschrijvingen van nieuwe kleuters loopt flink op en we
denken na over een vierde kleutergroep.
Op het vlak van COBI spreken we in het team over muzieklessen, Engels, Wetenschap&Techniek, onderzoekend leren en worden er allerlei initiatieven uitgerold
en ingezet. Op de dependance wordt met een uitgebreid Crea-circuit gewerkt. De kinderen leren in Tinkercad hoe ze kunnen ontwerpen voor de 3D-printer. We
experimenteren met een nieuwe muziekmethode en
een nieuwe methode Engels, het programmeren wordt
langzaam aan uitgebreid en we zijn bezig met de keuze
van een nieuwe methode voor taal.
Mooie ontwikkelingen, met als doel het onderwijs op
de Prinses Máxima verder te versterken en het leerplezier te vergroten.
Ik ben benieuwd wat u er al van hoort of merkt.
Ik wens u bij dit magazine veel leesplezier en een mooie
decembermaand.
Hartelijke groet, Huib Wilkes
Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Welkom op de Prinses Máximaschool;
Bijbelverhalen;
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Overblijven hoofdlocatie;
Vervangingsproblematiek;
Kerst;
Oproep ouders.
Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1/2b is Urwa Malik begonnen. Lena de Wolf,
Zephaniah Walter en Jasmin Meisel zijn in groep 1/2c
gestart. Van harte welkom en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool gewenst!
Bijbelverhalen
‘Wonder boven wonder’ is het thema in de
komende adventstijd.
In de bijbelverhalen
gebeurt het ene wonder na het andere. We
beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef: ‘Gras
kan verdorren en
bloemen kunnen verwelken, maar het
woord van God blijft
bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan
nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef,
werd iemand geboren die het woord van God opnieuw
ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een
wonder dat hij geboren werd. Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit
Nazaret. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon.
De Messias, die
mensen een nieuwe
toekomst zou geven.
Het was een wonder, dat die engel
aan Maria verscheen.

Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de
herders een heel leger van engelen, die een hemels lied
zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het
kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen was.
Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want
als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen,
kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de
kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar
het wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen
gebruiken.
Overblijven hoofdlocatie
Vanaf heden valt BSO Zus &
Zo onder Small Steps. Dit
brengt een aantal wijzigingen met zich mee.
Voor u als ouders is het vooral belangrijk om te weten
dat kinderen alleen nog mogen overblijven als ouders
dit van te voren betaald hebben.

Kerst. Hierin kunt u alles rustig teruglezen. Een aantal
praktische punten rondom Kerst op een rij:

Vanaf maandag 9 december kunt u een e-mail
verwachten van de klassenouder(s) met de gerechtenlijst voor de lunch.

Op vrijdag 6 december
(studiedag) wordt de
school versierd in
kerstsfeer. De ouderraad kan uw hulp hierbij goed gebruiken!
Meldt u zich aan bij de
OR?

We zamelen dit jaar producten in voor de Voedselbank. Zij kunnen zo een heerlijk ontbijt regelen
voor mensen bij wie dit niet vanzelfsprekend is.

Donderdag 19 december is er continurooster tot
14.15 uur.

OPROEP OUDERS:
We zoeken ouders die op vrijdagochtend zouden willen meehelpen in het
Voorheen werd de naam van de kinderen die extra
Crea-circuit op de dependance. Dat is
overbleven genoteerd en betaalde u achteraf. Dit is dus van 11.00 tot 12.15 uur.
niet meer mogelijk. Voor informatie hierover kunt u
U kunt helpen bij demonteren van apterecht bij het locatiehoofd van de TSO Seline of Anja. paratuur, bij elektro, tekenen, schaken, Tinkercad e.d.
Allemaal leuke onderdelen. U kunt zich melden bij
Vervangingsproblematiek
meester Bert van groep 8;
Het lerarentekort is nu en komt steeds dichterbij. De
aaflinterman@spectrum-spco.nl
grote steden staan te springen om professionele krachten voor de groepen. Mocht een volgende griepgolf on- Wij wensen u een prettig weekend, namens het team,
ze school niet voorbijgaan, dan zou het zomaar kunnen Kristel Veenman,
dat er geen leerkracht voorhanden is. We zullen dan
Huib Wilkes
noodmaatregelen moeten nemen. Een keer een klas
verdelen is een optie, maar dan zijn ook de andere
Agenda
groepen en leerkrachten zwaarder belast. Uiteraard
groepen 5-8 > surprise inleveren.
vragen we onze parttime leerkrachten terug te komen wo 4 dec
do 5 dec
Sinterklaas > 14.15 uit
of valt een ander via bijvoorbeeld de invalpool in. De
spoeling wordt nu zo dun, dat ook die mogelijkheden
vr 6 dec
Studiedag > alle kinderen vrij
uitgeput raken. Dan is er nog maar één mogelijkheid
do 19 dec
Kerstviering in de klas
over, en dat is kinderen thuis laten blijven. Niet ideaal, vr 20 dec
Laatste schooldag voor kerstvakantie
voor niemand. We hopen dat het zover niet hoeft te
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komen, maar willen u op tijd voorbereiden. U kunt zelf
alvast nadenken over een achtervang in geval van
23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie
nood. Mocht u zelf nog ideeën hebben, staan wij hier
wo 8 jan
Luizencontrole
uiteraard voor open.
23 - 24 jan
Studiedagen > alle kinderen vrij
vr 31 jan
Rapport 1 mee
Kerst
do 6 feb
Rapportgesprekken gr. 1-7
Onlangs heeft u een uitgebreide Máxima Mail ontvandi 11 feb
Rapportgesprekken gr. 1-7
gen met alle informatie betreffende Sinterklaas en

