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Welkomstwoord
We kijken terug op een periode van toetsen en balans
opmaken. Het was fijn elkaar deze weken op school te
spreken en van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van uw kind(eren). Vandaag start de voorjaarsvakantie en wat is het heerlijk dat we het weer over
’voorjaar’ mogen hebben.
De narcissen staan in bloei, de natuur start een nieuwe
fase van knoppen. Elke dag is het iets langer licht. Een
periode om ons te verwonderen over nieuw leven. We
wensen u een fijne vakantie en starten na de vakantie
allemaal weer met frisse zin en energie.
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weken zingen we een lied waarin dat als volgt verwoord
wordt:
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
Langzaam gaan we in de verhalen op weg naar Pasen.
Personeel
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn wij blij per 2 maart
twee nieuwe collega’s van de instroomgroep welkom te
mogen heten. Op maandag en dinsdag zal de groep gedraaid worden door Myrthe van Selst en op woensdag,
donderdag en vrijdag door Eline Lonnee-Kroek.
Ook in de midden– en bovenbouw kunt u nieuwe gezichten in de school zien. Het is fijn u te kunnen melden
dat Wesley Merk vanaf 15 juni het zwangerschapsverlof
van juf Kristel invult en tot die tijd al 3 dagen per week
op school aanwezig zal zijn. In groep 3b is een stagiaire
onderwijsassistent gestart. Zij stellen zich aan u voor.

Eline Kroek
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Eline Lonnee-Kroek (34) en
Welkom op de Prinses Máximaschool
vanaf begin maart ben ik werkzaam in
In groep 1/2a zijn Féline van Baalen, Scott Kaptein, Jake de nieuw opgestarte kleutergroep (1d).
van Vliet en Colin van Weelie gestart. Isabel van Wilgen Samen met mijn man en twee kinen Sven Frentzen zullen na de vakantie in groep 1d star- deren, een zoon van vijf jaar en een
ten, samen met een aantal kinderen uit de groepen
dochter van zeven maanden, woon ik
1/2a, 1/2b en 1/2c. Van harte welkom en een fijne tijd in Bleiswijk. We zijn graag buiten en genieten graag van
op de Prinses Máximaschool gewenst!
het nabijgelegen recreatieschap de Rottemeren.
Bijbelverhalen
Het thema van de afgelopen weken
was ’Zorg jij voor mij?’ De weken
na de voorjaarsvakantie staat het
thema ‘Wakker worden!’ centraal.
Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook
geweest is, toch komt de zon weer
op voor een nieuw begin. In deze

Na het behalen van mijn Pabo-diploma heb ik een periode ingevallen binnen het basisonderwijs. Vervolgens
heb ik jarenlange ervaring opgedaan in het werken met
peuters op onder andere een kinderdagverblijf in
Rotterdam, CompaNanny. Nu is het tijd voor een heel
leuke nieuwe leuke uitdaging en ga ik met heel veel plezier van start in de nieuwe kleutergroep op CBS Prinses
Máxima!

Myrthe van Selst
Mijn naam is Myrthe van Selst en ik ben
woonachtig in Bergschenhoek. Ik ben
op mijn zestiende gestart met de opleiding Onderwijsassistent. Het werken
met kinderen beviel mij zo goed, dat ik
wilde doorstuderen. Zo gezegd, zo gedaan! Op dit moment studeer ik aan de
deeltijd PABO op Hogeschool Leiden en
hoop ik volgend jaar mijn diploma te halen.
Naast mijn studie ben ik vaak creatief bezig. Hierbij
kunt u denken aan tekenen, taarten bakken en fotograferen. Lekker eten met vrienden of een weekend weg
met mijn familie, doe ik ook ontzettend graag. Maar ik
ben ook heel erg dol op reizen en nieuwe landen ontdekken, samen met mijn vriend!
Ik ben nu al een lange tijd werkzaam als extra leerkrachtondersteuner in kleuterklassen op Spectrumscholen. Maar dat ik nu tot aan de zomervakantie mag
gaan werken voor een vaste groep, vind ik ontzettend
leuk! Ik heb er ook heel veel zin in om na de voorjaarsvakantie te beginnen met deze nieuwe klas. Ik weet zeker dat ik samen met mijn duo-collega kan zorgen voor
een leuke, leerzame tijd voor uw kind!
Wesley Merk
Ik ben Wesley Merk en ik start
in februari bij de Prinses Máximaschool in groep 7. Ik ben
momenteel werkzaam als zijinstromer binnen Spectrum.
Dat houdt in dat ik bezig ben met de lerarenopleiding
en ook aan het werk ben. Ik heb in het eerste halfjaar
van mijn opleiding op CBS de Acker in Bergschenhoek
gewerkt, hier deed ik samen met een collega de groep
7/8 combinatie. Voordat ik begon aan dit opleidingstraject heb ik HBO sportkunde gestudeerd en ben ik 5 jaar
werkzaam geweest bij de BSO. Ik ben al bekend bij de
Prinses Máximaschool doordat ik hier via de BSO ook
ondersteunend werk bij enkele gymlessen heb gedaan.
Buiten het werk heb ik ook andere hobby’s, zo speel ik
graag een potje badminton samen met mijn vrouw, ook
vind ik het heerlijk om lekker te koken en te reizen met
onze tent. Ik heb erg veel zin in de komende periode!

wijsassistent. Mijn stage mag ik doen
op de Prinses Máximaschool in groep
3b bij juf Joëlle. Ik vind het fijn dat ik
mee mag lopen en leren bij de kinderen in deze klas.
Zelf ben ik getrouwd en moeder van
een zoon van 17 en een pleegdochter
van 16.
Ik ben ik nu aan het leren, stage lopen en ga naar
school. In mijn vrije tijd hou ik van zwemmen, lezen en
koken.
Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder jaar vragen we als ouderraad om uw financiële
steentje bij te dragen. De bijdrage bestaat deels uit een
bijdrage in de kosten van de schoolreis (alleen gr. 1-7)
en uit een deel vrijwillige bijdrage (alle groepen).
Met die bijdragen bekostigen we de extraatjes voor de
kinderen, zoals onder andere het Kinderboekenweek evenement, het klassenbudget en de vieringen rond Kerst
en Pasen.
De bijdragen zijn €25,00 voor de schoolreis en €35,00
voor de vrijwillige ouderbijdrage.
We hebben sinds afgelopen zomer van heel veel ouders
de 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
t.g.v. 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,
Ries Hendriks (penningmeester)
Schoolzwemkampioenschappen
Zaterdag 15 februari heeft een
aantal leerlingen van onze school
een beker voor onze prijzenkast
in de wacht gesleept.

Ze zijn met een van de teams van
onze school 2e geworden bij de
schoolzwemkampioenschappen.
Het tweede team heeft zich ook
Corien van de Polder
ontzettend goed ingezet. We zijn
Mijn naam is Corien van de Polder.
trots op de teams van de Prinses
Eind januari ben ik gestart met de opleiding voor onder- Máximaschool!

Heel Máxima Bakt
Dit jaar zullen we weer als afsluitend evenement Heel
Máxima Bakt organiseren. U kunt hiervoor de datum
vrijdag 12 juni in uw agenda zetten. Meer informatie
volgt.

Overige berichten

Cursus voor ouders van kinderen van 3 tot 10 jaar
Een kind opvoeden is
niet altijd even gemakkelijk. Als kinderen op een
Ontwikkelatelier
positieve, speelOp de dependance wordt momenteel hard gewerkt aan
se manier worden opgehet inrichten van een lokaal waarin we het onderzoevoed, ontwikkelen zij
kend leren en Wetenschap&Techniek goed vorm kunzich beter. Maar hoe moet je reageren op een kind dat
nen geven. Steeds meer kinderen van de dependance
boos of driftig is? Hoe ga je om met een kind dat stil,
maken gebruik van de ruimte. De leerlingen die leskrijbang of verdrietig is? Deze en andere opvoedingsvragen op het hoofdgebouw zullen, zodra de ruimte goed
gen komen aan de orde tijdens de cursus 'Speels en poingericht is, ook aan de slag gaan in het atelier.
sitief opvoeden'.
Open Dag 11 maart
Woensdag 11 maart is het
weer Open Dag op onze
school. Deze ochtend kunnen
ouders een kijkje nemen op
school en zien hoe het er op
de Máximaschool aan toe
gaat. Ze worden ontvangen
door ouders van de ouderraad
en rondgeleid. Bij het rondleiden zal de leerlingenraad dit
jaar ook een rol spelen. Zij
kunnen natuurlijk als ervaringsdeskundigen als beste vertellen hoe het onderwijs
op onze school in zijn werk gaat.
Heeft u al een poster meegekregen voor de Open Dag?
Die kunt u voor uw raam hangen, zodat onze school
deze dag nóg beter te vinden is. De posters zijn op
school te verkrijgen.
Oproep vervoer meubilair
In de laatste week voor meivakantie zouden we graag
wat meubilair en andere spullen van de hoofdlocatie
naar de dependance verplaatsen. Het is prettig als we
hierbij een busje kunnen gebruiken en wat extra handen. Bent u deze week beschikbaar? Meldt u zich dan
bij Huib Wilkes, alvast heel hartelijk bedankt!
Voedselbank
In de kerstperiode hebben wij ons met alle klassen ingezet voor De Voedselbank. Hiervoor zijn zij ons dankbaar, we hebben veel kunnen betekenen.
In deze bedankbrief leest u meer.

Open les TOGB tennis
Op woensdag 25 maart is er van 14.00 tot 15.00 uur
een open lesdag georganiseerd. Je kunt dan gratis een
lesje uitproberen. Op 1 april is er ook een mogelijkheid.
Kijk hier voor meer informatie.
Opgroeien is niet altijd makkelijk!
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf,
beter kan opkomen voor zichzelf, meer grip krijgt op
eigen emoties en angsten en op een fijne manier met
andere kinderen en volwassenen kan omgaan. Kortom
dat je kind positief in het leven staat en zich lekker in
zijn vel voelt!
Denk dan eens aan een (preventieve) training, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, faalangst, omgaan met scheiding, omgaan
met emoties en nog veel meer! Wilt u meer informatie?
Kijk dan op https://centrumvoorjeugdengezin.nl/
trainingen-lansingerland/ of neem contact op met coördinator Charlotte Vermerris via
c.vermerris@kwadraad.nl of tel. 06 40715256
Wij wensen u een prettig weekend en een heel fijne
voorjaarsvakantie.
namens het team,
Kristel Veenman, Huib Wilkes
Agenda
24 - 28 feb
wo 4 mrt
wo 11 mrt
vr 27 mrt

Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Open Dag
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