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Máxima Magazine
Welkomstwoord
De maand mei loopt op haar eind en was een bijzondere maand. In de meivakantie konden we even op adem
komen, ontspannen samen zijn, om op 11 mei met halve klassen te starten. Het was fijn elkaar weer te ontmoeten, de vrolijke gezichten te zien en enthousiaste
stemmen te horen. Er wordt hard gewerkt, zowel op
school als thuis, maar vooral genieten we van het contact met elkaar. Iets dat vanzelfsprekend leek, komt
weer langzaam terug.
Vanaf 8 juni starten we weer met volle klassen en ook
daar kijken we naar uit. Het kan ook spannend voelen
en dat mag.
We delen onze zorgen en plezier met elkaar en denken
in mogelijkheden.
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zoals naar school gaan en naar je voetbalclub, zijn dat
ineens niet meer.
Tegelijk gebeuren er ook heel veel waardevolle en
mooie dingen. Sinds de uitbraak van het Coronavirus
zijn er prachtige initiatieven ontstaan die mensen met
elkaar verbinden. Mensen helpen elkaar als het moeilijk
is en zoeken elkaar op (ook online) als ze elkaar nodig
hebben. Op het moment weten we nog niet hoe de si-

tuatie aan het eind van het schooljaar zal zijn. Wat we
wel weten, is dat er verhalen verteld kunnen worden.
Want verhalen zijn er altijd.

Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Bijbelverhalen;
Welkom op de Prinses Máximaschool;
Afgelaste/aangepaste activiteiten;
Ouderraad;
Verlof juf Mirjan en juf Kristel.
Bijbelverhalen
Ineens was het er: een virus dat mensen ziek maakte en
de wereld stillegde. Er is niemand die er niet op de een
of andere manier mee te maken kreeg. Scholen moesten sluiten, mensen in verpleeghuizen konden opeens
geen bezoek meer ontvangen. Het heeft een grote impact op kinderen. Misschien maken ze van dichtbij mee
dat er mensen ziek zijn. Ze worden geconfronteerd met
angst en onzekerheid. En veel dingen die gewoon leken,

We lezen in de komende periode het prachtige, meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt koningin in een land
waar haar volk bedreigd wordt. Juist zij is in een positie
om iets te doen – maar hoe pak je dat aan?
Na het verhaal van Ester lezen we over Jona, die de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Hij wil niet, wordt
overboord van een schip gegooid, gered door een walvis, en gaat uiteindelijk toch. De koning van Nineve
trekt zich de woorden van Jona aan. Hij wil dat er iets
verandert, maar hoe pakt hij dat aan?
De vraag hoe je iets aanpakt, wordt in
deze tijd vaker gesteld dan anders. Bij
jong en oud wordt een beroep gedaan
op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook richting het einde van het
schooljaar zal dat de nodige uitdagingen met zich mee brengen. We gaan
er samen voor.

Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1d zijn Fenna Theil, Lotte van Hal, Noémie
Hanyu, Finn van Willenswaard,
Isa Overwater, Charlotte Kulas,
Charlotte Schot en Anna Huizinga gestart. In groep 1/2b is
Flynn Huizinga begonnen. Van
harte welkom en een fijne tijd
op de Prinses Máximaschool
gewenst!

ouderraad! Binnen de ouderraad verdelen we de te organiseren activiteiten. Komt u ons versterken of wilt u
meer informatie? Stuur dan een e-mail naar ormaximaschool@gmail.com

Verlof juf Mirjan en juf Kristel
Vandaag gaat het zwangerschapsverlof van juf Mirjan
in. Zij is woensdag en donderdag verrast door de kinderen van haar klas met een mooie kraammand. Wat
een prachtig cadeau. Het waren 2 gezellige dagen en
ondanks dat juf Mirjan de kinderen enorm zal gaan misAfgelaste/aangepaste activiteiten
sen, gaat zij nu genieten van haar verlof.
Door de ontwikkelingen van de laatste tijd hebben wij Juf Lisette Berghout en juf Liesbeth van Loon zullen
helaas een aantal geplande activiteiten moeten annule- haar tot de zomervakantie vervangen.
ren of aanpassen. Zo ook Máximadag. Of Heel Máxima
Bakt nog invulling kan krijgen, hoort u als we hierover
meer weten.
Máximadag
Op woensdag 20 mei hadden we Máximadag willen vieren, maar dit kon door de maatregelen helaas niet
doorgaan. We denken na over een manier om dit later
dit jaar alsnog te doen.

Even puzzelen

Ouderraad
Dit schooljaar zijn veel activiteiten vanaf maart helaas
komen te vervallen. Veel kan later alsnog georganiseerd
worden. Volgend schooljaar hopen we dan ook weer
veel met elkaar te kunnen vieren en organiseren.
Ook volgend schooljaar zal de
ouderraad zich weer inzetten om
activiteiten zoals de schoolfotograaf, sportdag en de
Avond4daagse succesvol te maken. Wist u dat de ouderraad
met de leerkrachten samen nadenkt over de invulling van de geplande activiteiten
(bijvoorbeeld hoe Sinterklaas bij school arriveert)?
Momenteel is de ouderraad op zoek naar versterking.
Wilt u ook een bijdrage leveren in het organiseren van
en meedenken over deze activiteiten? Kom dan bij de

Ook juf Kristel gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Vrijdag 12 juni zal haar laatste werkdag voor haar
verlof zijn. Tot de zomervakantie vervangt Meester Wesley Merk haar in groep 7 op maandag en dinsdag. Juf
Linda Schuil vervangt haar op woensdag in groep 8.

Fijn pinksterweekend

Avond4daagse
De Avond4daagse in Berkel en Rodenrijs is afgelast.
Maar het is mogelijk gemaakt om de Avond4daagse te
lopen met eigen routes.
Digitale aanmelding, inzage in looproutes met uiteraard
ook een medaille! U kunt op deze website kijken voor
meer informatie.

Wij wensen u een prettige weekend. Namens het team,
Kristel Veenman, Huib Wilkes
Agenda
ma 1 jun
di 2 jun
vr 26 jun

Pinksteren > alle kinderen vrij
Studiedag > alle kinderen vrij
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