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Máxima Magazine
Welkomstwoord
Januari is alweer ten einde en wat ging het snel! Nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld, met goede voornemens
zijn we volop aan de slag, 2020 is begonnen.
Het eerste Máxima Magazine van dit jaar ontvangt u
nog in uw mailbox. Vanaf februari zult u onze nieuwsbrieven via de SchoolApp ontvangen. Daar vindt u ook
regelmatig korte berichten en updates uit de klas(sen)
van uw kind(eren).
Deze weken werd de balans in de klassen weer
opgemaakt, Cito’s zijn
afgenomen en vandaag
kregen de kinderen hun
rapport mee. Vanaf groep 3 een nieuwe lay-out, zoals u
gemerkt heeft. We kijken terug op hoe de kinderen zich
hebben ontwikkeld en kijken samen met u vooruit hoe
we verder aan hun ontwikkeling gaan werken.
We zien u binnenkort tijdens de rapportgesprekken, tot
dan!
Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Welkom op de Prinses Máximaschool;
Bijbelverhalen;
Bruiloft juf Marjolein Roelofs;
Jeugdcoach op School;
Vrijwillige ouderbijdrage;
Scholendienst;
Rapportgesprekken;
Vacature instroomgroep;
Toiletgebruik op school.
Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1/2b is Skye Boom gestart. En in groep 1/2c
zijn Niene Stelpstra en Pip Huizenga begonnen. Simon
Meisel is gestart in groep 4 en in groep 4/5 begon zijn
broer Sebastian. Van harte welkom en een fijne tijd op
de Prinses Máximaschool gewenst!
Bijbelverhalen
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is
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een vraag die kinderen kunnen
stellen – aan volwassenen, aan
andere kinderen en aan God.
Tegelijk is het ook een vraag
die aan kinderen zelf gesteld
kan worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat
ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?
We lezen uit Matteüs en Lucas en hopen dat de verhalen weer veel inspiratie opleveren!
Bruiloft juf Marjolein Roelofs
In de eerste week na de kerstvakantie nam
juf Marjolein haar fotoboek van de zomervakantie mee.
Een beetje vreemd was het wel, dit was al een tijd geleden. Toch luisterden de kinderen aandachtig. Toen de
juf een foto van een ring liet ziet bij een prachtig meer,
viel het kwartje bij sommige kinderen. De juf gaat trouwen! En dat niet alleen, ze zou het ook heel leuk vinden
als de kinderen van groep 4/5 erbij kunnen zijn. Op 25
april is het zover. Het is wel in de meivakantie, dus het
zou goed kunnen dat niet alle kinderen er zijn. De uitnodiging met de precieze tijden volgt voor groep 4/5 nog.
Na heel wat romantische verhalen en leuke vragen gingen de kinderen uiteindelijk toch weer aan het werk,
het aftellen is begonnen!
Jeugdcoach op School
Voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden
Ik ben Desiree Luidens en vanaf 6 januari ben ik hier op
school gestart als Jeugdcoach op School (JOS). Ik ben er
voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen en leraren kunnen bij mij
langs komen als er ondersteuning
nodig is.
Ik ben op vaste momenten aanwezig op school en iedereen kan bij
mij binnen lopen voor advies.

Het is soms best moeilijk om de juiste
hulp te vinden als er problemen zijn bij
kinderen en/of binnen het gezin. Ik
hoop dat iedereen die vragen of twijfels heeft, gewoon even langs loopt en
dat de stap om hulp te vragen hierdoor wat makkelijker wordt.

bijdragen al mogen ontvangen, maar helaas nog niet
van iedereen. Heeft u nog niet betaald, zou u dit dan
toch willen doen op IBAN NL14 RABO 0167 9381 34 tgv
Spectrum SPCO? Mocht u gebruik willen maken van
een gespreide betaling, neemt u dan contact op met
ondergetekende.
Namens de ouderraad hartelijk dank voor uw bijdrage,

De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één
Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders en
waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik bied de hulp
aan op school of thuis. Ik heb de mogelijkheid om lichte
tot intensieve trajecten in te zetten en mijn hulp duurt
maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakel ik in overleg met ouders Team Jeugd in van de gemeente. Op
elke school is er een team dat zich bezig houdt met
zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het Team
Jeugd van de gemeente Lansingerland.

Ries Hendriks (penningmeester)

Scholendienst
Op zondag 9 februari is de jaarlijkse schoolkerkdienst.
De dienst start om 10.00 uur in de ‘De
Ark’ (Oranjestraat 2, Berkel en Rodenrijs).
In de weken voorafgaand aan de dienst lezen we in de
klassen verhalen rondom het thema ‘Wat heb je nodig? en staat in de dienst een verhaal uit
Mattheus 7:24-27, ‘Het huis op de rots’, centraal.
We zingen met elkaar liederen en luisteren naar de liederen die het kinderkoor voor ons zingt.
Tijdens de dienst is er in de kerk crèche voor de kinderen tot en met 3 jaar. Na afloop van de dienst bent u
Heb je vragen?
van harte uitgenodigd om nog even te blijven voor een
Dinsdagochtend van 8.00 tot 11.00 uur.
kopje koffie.
Ook ben ik bereikbaar per e-mail via
Op maandag 3 februari komt dominee v.d. Wel in de
d.luidens@schoolformaat.nl of via het telefoonnummer klassen om kennis te maken en de kinderen uit te nodi06 – 111 140 28.
gen voor de dienst.
Daarnaast heb ik ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken komen er weer aan en wel op 6
en 11 februari. U bent via de e-mail uitgenodigd, om in
te tekenen.
Vrijwillige ouderbijdrage
Er vindt in groep 6 t/m 8 een wijziging plaats. Om het
Ieder jaar vragen we als ouderraad om uw financiële
steentje bij te dragen. De bijdrage bestaat deels uit een eigenaarschap voor het eigen leren te versterken en
bijdrage in de kosten van de schoolreis (alleen gr. 1-7) ook met het oog op het voortgezet onderwijs, nodigen
wij bij deze gesprekken ook de kinderen van groep 6
en uit een deel vrijwillige bijdrage (alle groepen).
t/m 8 uit om mee te
Met die bijdragen bekostigen we de extraatjes voor de praten over hun rapkinderen, zoals onder andere het Kinderboekenweek- port en ontwikkeling.
In groep 8 wordt het
evenement, het klassenbudget en de vieringen rond
rapportgesprek geKerst en Pasen.
combineerd met het
adviesgesprek voor
De bijdragen zijn €25,00 voor
het voortgezet onde schoolreis en €35,00 voor
derwijs en daarom
de vrijwillige ouderbijdrage.
duren die gesprekWe hebben sinds afgelopen
ken 15 minuten per
zomer van heel veel ouders de
gesprek.

Vacature instroomgroep
Ondertussen is er achter de
schermen natuurlijk druk gezocht naar nieuwe collega’s
voor de instroomgroep per 1
maart. En dat is gelukt! Op
maandag en dinsdag zal de groep gedraaid worden
door Myrthe van Selst en op woensdag, donderdag en
vrijdag door Eline Kroek. In de komende weken gaan
we het lokaal voorbereiden en denken we na over de
indeling van de kinderen. Sommige laatst ingestroomde
kinderen zullen dan in de instroomgroep worden geplaatst. Daar zullen de betreffende leerkrachten over
bellen.
Toiletgebruik op school
In de Leerlingenraad is het wc-gebruik
besproken. De kinderen geven aan dat
toiletten regelmatig vies zijn om dat er
kinderen zijn, die er gewoon naast plassen. U zult begrijpen dat er nooit iemand bekent dit zo
te doen. Maar het is wel van belang voor de gezondheid dat de toiletten netjes gebruikt worden. Daarom
vragen wij u om met uw kind(eren) eens te bespreken
hoe zij dit zelf doen, want zij wijzen natuurlijk altijd
naar ‘anderen’. Het zou goed zijn als de jongens zittend
zouden plassen, maar dan moet de wc wel schoon zijn
natuurlijk. Wilt u hier ook uw aandacht aan geven, zodat het toilet net zo wordt gebruikt als bij u thuis?
Rots & Water
Om de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen te vergroten, kan een Rots & Watertraining zinvol zijn. Deze start binnenkort. Meer info
vindt u hier.
Wij wensen u een prettig weekend, namens het team,
Kristel Veenman,
Huib Wilkes
Agenda
vr 31 jan
do 6 feb
zo 9 feb
di 11 feb
vr 21 feb
24 - 28 feb
wo 4 mrt

Rapport 1 mee
Rapportgesprekken gr. 1-7
Scholendienst De Ark 10.00 uur
Rapportgesprekken gr. 1-7
Máxima Magazine nr. 7
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
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