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Máxima Magazine
Welkomstwoord
Het is een bijzondere tijd. We hebben te maken met
onwerkelijke maatregelen en maken ons zorgen om de
kwetsbare mensen om ons heen. Met elkaar zetten we
de schouders eronder en zorgen voor elkaar.
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Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Nog even geduld…;
Bijbelverhalen;
Afgelaste/aangepaste activiteiten;
Ouderraad;
Vorige week zijn we gestart met het inrichten van thuis- Behangrollen groep 1/2;
onderwijs. De elementaire vakken zoals rekenen, spel- Vakantierooster 2020/2021.
ling en lezen zijn aangeboden. Na twee dagen was het
eerste aanbod gerealiseerd en werd er thuis hard geNog even geduld...
werkt (door kinderen én ouders!). De wens om meer
In groep 1d zijn nog geen nieuwe leerlingen gestart.
aan te bieden in de vorm van instructies en contact met Wel hebben er leerlingen in de groep gewend en zoude kinderen, wordt steeds meer in de praktijk gebracht. den sommige kinderen in normale
Er vinden mooie processen plaats.
omstandigheden al gestart zijn of
binnenkort starten. We hopen julTerwijl het werk voor de kinderen doorgaat, hanteren
lie snel welkom te mogen heten!
we de landelijke maatregelen. We vangen dagelijks een
aantal kinderen op van ouders die in vitale beroepen
Bijbelverhalen
werken. We houden 1,5 meter afstand van elkaar en
In het laatste magazine schreven
werken thuis als dat mogelijk is.
we dat elke ochtend een klein
wondertje is. En hoe anders ons
Veel leerkrachten hebben zelf ook een gezin met
leven momenteel ook ingericht is,
(jonge) kinderen en staan voor dezelfde uitdaging als u. dat is nog steeds zo. De zon komt
dagelijks op voor een nieuw begin.
Deze week is ook bij iedereen het besef doorgedrongen
dat deze situatie nog een tijd kan duren. Dat het niet
Met Pasen lezen we op school altijd het verhaal van de
alleen om snel aanpassen en uitvoeren gaat, maar ook opstanding van Jezus. Midden op de dag werd het donom volhouden.
ker in het hele land, en het leek voor de vrienden van
Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar op de
Dit geldt voor de school, maar ook voor u thuis. Zoeken derde dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf
naar een nieuwe balans nu de kinderen lang thuis zijn, werd weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd een
moeten werken en uitdaging nodig hebben. De hele dag nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht.
bij elkaar zijn, vraagt om een andere sturing, zodat de
In de klassen zou het thema ‘Wakker worden!’ aan bod
dynamiek in het gezin prettig blijft.
zijn, de komende weken. De verhalen uit de Bijbel
schudden mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en
Veel sterkte en geduld toegewenst!
hoopvol het leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook
nare en verdrietige dingen. Het lijkt haast wel een
nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen
wakker, zoals Hij ook Jezus wakker riep op de derde
dag.

U kunt met uw eigen kinderen deze weken ook vanuit
dit thema bij de verhalen stilstaan.

dit project door kan gaan, is afhankelijk van de heropening van de scholen en eventuele daaraan gekoppelde
maatregelen.

We wensen u en de kinderen alvast een mooi paasfeest!

Inloopmiddag 22 april
U bent op een later moment dit
Afgelaste/aangepaste activiteiten
jaar van harte welkom het werk
Door de ontwikkelingen van de laatste tijd hebben wij van uw kind(eren) in de klas te komen bekijken, maar
helaas een aantal geplande activiteiten moeten annule- de inloopmiddag van 22 april gaat niet door.
ren of aanpassen. Hieronder voor u een overzicht:
Heel Máxima Bakt
Pasen
Op 12 juni staat Heel Máxima Bakt gepland. Vooralsnog
Ook bij heropening van de scholen, hebben wij ervoor lijkt dit door te kunnen gaan.
gekozen op 9 april geen gezamenlijke paasviering te
organiseren en van de paaslunch af te zien. Mochten de Voortschrijdend inzicht zal leiden tot nieuwe aanpassinscholen tegen die tijd weer open zijn, laten we u weten gen en beslissingen over bovenstaande en andere actihoe we de paasviering in de eigen klas vorm geven.
viteiten.
Koningsspelen
De landelijke organisatie van de
Koningsspelen heeft het evenement afgelast. Mochten we later
dit jaar nog een sportieve activiteit kunnen plannen, houden we u
uiteraard op de hoogte.

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die de
leerkrachten bijstaat bij het organiseren van de feestelijke activiteiten en evenementen in een schooljaar.
Wist u dat de ouderraad met de leerkrachten samen
nadenkt over de invulling van de geplande activiteiten
(bijvoorbeeld hoe Sinterklaas bij school arriveert)?

Kamp/musical groep 8
In verband met het verbod op samenscholing tot 1 juni,
kan het kamp van groep 8 niet doorgaan. De ouders
van groep 8 worden op de hoogte gehouden op welke
manier we het afscheid van groep 8 dit jaar vorm gaan
geven. Het instuderen en opvoeren van de musical is
eveneens een punt om te onderzoeken. We kunnen
hierover op dit moment nog te weinig zeggen.

De ouderraad is momenteel actief op zoek naar nieuwe
leden. Komt u ons versterken of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar ormaximaschool@gmail.com
Behangrollen groep 1/2
Heeft u thuis nog behangrollen staan in nét de verkeerde kleur/patroon? De kleutergroepen zouden ze graag
gebruiken! U kunt ze inleveren bij een van de leerkrachten van groep 1/2. Alvast bedankt!

Verkeersexamen groep 7
De Berkelse verkeersouders hebben het verkeersexamen moeten afgelasten. Mocht het verplaatst worden, Vakantierooster 2020/2021
horen de ouders van groep 7 dit van de leerkrachten.
Het vakantierooster van 2020/2021 is bekend. Zet het
in uw agenda.
Project Kunstweken
Het jaarlijkse schoolbrede project staat dit jaar in het
Wij wensen u een prettig weekend.
teken van Kunst. De start van dit project staat gepland namens het team, Kristel Veenman, Huib Wilkes
op 21 april en de afsluiting ervan op 28 mei. Hoe en of
Agenda
vr 9 apr
Goede Vrijdag > alle kinderen vrij
ma 13 apr
Tweede paasdag > alle kinderen vrij
di 14 apr
Studiedag > alle kinderen vrij
vr 24 apr
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