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Welkomstwoord
Het is niet te geloven, maar het is alweer het einde van dit
schooljaar. Het is voor ons gevoel, ondanks de Coronaperiode of juist door de Corona-periode omgevlogen, dus
het is te hopen dat de zomervakantie minder snel voorbij zal
gaan. Een illusie waarschijnlijk.
In elk geval zeggen we de kinderen morgen gedag. Sommigen zijn echt aan vakantie toe en zullen misschien wel een
weekje uit willen slapen. Lekker doen dus! In deze laatste
Maxima magazine blik ik nog even terug op bepaalde activiteiten en kijken we ook alweer vooruit. Veel leesplezier!
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Meester Vince (gym)
Hallo allemaal, Mijn naam is Vince Luijken, ik ben 23 jaar oud
en geboren en getogen in Berkel & Rodenrijs. Aankomend
schooljaar ben ik de nieuwe gymleerkracht op zowel de
Maximaschool als de Willem-Alexanderschool. Na mijn eerste kennismaking binnen de scholen werd ik al door een aantal kinderen herkend. Ik ben namelijk al enige jaren werkzaam bij zwembad De Windas,
waar ik al een aantal kinderen
zwemles heb mogen geven.
Daarnaast voetbal ik al heel
mijn leven bij TOGB en ben ik
te vinden in de sportschool.
Het lijkt mij ontzettend leuk
om de gymlessen te verzorgen
aankomend schooljaar en ik
kijk uit naar het moment om alle kinderen te ontmoeten. Tot
volgend jaar! Groetjes Vince Luijken

juf Michelle (gr 4)

Hallo! Ik ben Michelle Ouwendijk. Na 12 jaar in Spanje te
hebben gewoond, ben ik sinds een
paar maanden weer terug in Nederland en sindsdien werkzaam als vaste invalkracht bij het Spectrum. Na
de zomervakantie zal ik 3 dagen per
week werkzaam zijn in groep 4. De
overige 2 dagen zal ik ondersteunende werkzaamheden verrichten
in andere groepen.
Welkom op de Prinses Máximaschool
Ik kijk ernaar uit om op de Prinses
In groep 1d zijn Tygo Hoogland en Mila Scherpenisse gestart.
Máximaschool aan de slag te gaan.
Van harte welkom en een fijne tijd op de Prinses MáximaVoor nu wens ik iedereen alvast een
school gewenst!
hele fijne vakantie!
Groepsverdeling
juf Amanda (gr 7)
Onlangs heeft u de groepsverdeling thuis ontvangen voor het
nieuwe schooljaar. Er zijn enkele verschuivingen van leerAls klein meisje wilde ik van alles
krachten, zodat er ook intern een gezonde beweging blijft
worden. Zo ook juf! Met een staand
bestaan. Wij hopen dat het u als ouders is bevallen. Ik ben in minischoolbord en Donald Duckjes,
elk geval erg blij dat ons plaatje rond is en met een mooie
die voor leerlingen moesten doorinvulling. Hieronder zullen de nieuwe leerkrachten zich aan u gaan, speelde ik thuis schooltje. !
voorstellen.

Vele jaren later zijn het geen Donald Duckjes meer die ik lesgeef, maar echte kinderen en wat vind ik dat leuk! Met veel
plezier geef ik, ná de PABO en de studie Orthopedagogiek te
hebben afgerond, inmiddels al 23 jaar lang les aan met name
bovenbouwgroepen en hoop ik kinderen te mogen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, onafhankelijk denkende, geïnteresseerde, onbevooroordelende, unieke wereldburgers! Daar ik ontzettend graag reis zal ik de kinderen
“meenemen” naar het vele moois dat onze schitterende aarde te bieden heeft!
Ik hoop u en uw kinderen spoedig te zien! Fijne zomer!
Groet, Amanda de Vries

deren. Ook in de groepen 1-2 wordt alles vervangen. Hopelijk kunt u het na de vakantie op enig moment komen bewonderen.
Vides
In de eerste 2 weken van de zomervakantie worden beide
vides dichtgemaakt. Er komt dus een vloer in te liggen. Dat
heeft als voordeel dat boven de gang breder wordt en dat er
leerruimte bij komt voor de kinderen. Ook zal het geluidsoverlast van beneden naar boven daarmee worden opgeheven. Kortom een hele ingreep.

1,5 meter samenleving na de zomervakantie?
We moeten met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, rekening houden met de 1,5 m richtlijnen na de zomervakantie. Dat zou kunnen betekenen dat bepaalde zaken
misschien heroverwogen moet worden, zoals ze in de jaargids staan vermeld.
In de jaargids staan alle activiteiten al aangegeven, maar het
is nu gewoon nog niet zeker wat wel of niet door kan gaan
na de vakantie. Dat ouders nog niet de school in mogen, zal
Feestdag op 9 juli
niet veranderen. Maar ook de volgende vragen:
Zo dat was een gezellig dagje met de kinderen, wel een beet- •
Wat doen we dan met de informatieavond in septemje nat, mar goed. Het springkussen bij groep 1, 2 en 3 viel
ber? Misschien wel op papier of online?
goed in de smaak, er is met veel plezier een gat in de lucht
•
De schoolfotograaf komt op vrijdag 18 september. Dit
gesprongen.
zou wel kunnen, maar hulpouders op school is een
De roofvogelshow sprak enorm aan en was ook best spanvraag.
nend. De kinderen waren enthousiast en onder de indruk
Om alvast over na te denken dus. Wordt vervolgd.
van de prachtige roofvogels.
En als klap op de vuurpijl; de ijsboer. Elk kind kreeg ‘s midWebsite en jaargids
dags een lekker ijsje als traktatie en dat werd met veel
Het is goed om onze website in de gaten te houden. Daar
smaak opgegeten. In groep 4-5 was er een heuse bruiloft; juf staat de nieuwe Jaargids en de Schoolgids op. In de jaargids
Marjolein is in de echt verstaat de gehele jaarplanning voor volgend schooljaar verbonden met haar Marlon.
meld. En volgend jaar wordt het volgende gymrooster geDaar hebben de kinderen
hanteerd. U vindt het hier. Vast handig om te weten. In de
en de juf van genoten. Zo
1ste MM volgend jaar volgt een toelichting op brengen en
hebben we toch nog een
halen.
hele leuke afsluiting van
Afscheid groep 8 en musical
het schooljaar gekregen. En
Afgelopen dinsdag was de musical in ‘t Manneke. De kinbedankt voor de cadeautjes!
deren hebben het super goed gedaan, dus het was genieten
voor de kinderen, de ouders en enkelen van ons team. De
Doorschuifochtend :
kinderen verdienen een groot compliment en dat geldt niet
Afgelopen vrijdag 10 juli was het doorschuifmoment. Alle
minder voor meester Bert. Wat een creativiteit heeft meeskinderen kwamen in het lokaal te zitten, waar ze volgend
ter Bert laten zien, wat een spirit en enthousiasme voor zijn
jaar terecht komen. En voor zover mogelijk met de leergroep. Heel mooi om te zien.
kracht die ze volgend schooljaar krijgen. Best spannend! In
elk geval weten de kinderen nu een beetje hoe het er na de De vrijdag ervoor heeft groep 8 zich nog compleet uit kunnen leven bij OutdoorValley en dat is zeker goed gelukt. Ook
vakantie uit gaat zien.
de BBQ en het nachtje slapen zijn heel goed bevallen. Ook
alle ouders bedankt die dit hebben gerealiseerd.
Meubilair
Op maandag en dinsdag, 24 en 25 augustus wordt het nieu- Nu jongens meisjes, zit het er voor jullie op, op de Maxima.
we meubilair op het hoofdgebouw geleverd. Alle tafels op de Wij wensen jullie een hele fijne vakantie, heel veel succes en
zegen op het VO. Van stoere 8ste groeper wordt je ineens
bovenverdieping zullen van de zelfde hoogte zijn, maar de
een Brugsmurf. Een nieuwe fase met nieuwe uitdagingen.
stoelen zijn afgestemd op verschillende lengtes van kin10-minutengesprekken
In de afgelopen weken zijn de 10-minutengesprekken gehouden, hopelijk is het allemaal gelukt. De rapporten zijn ook
mee naar huis gegeven. Zoals u mag verwachten, zullen we
ons goed focussen bij de start van het nieuwe schooljaar op
wat de kinderen nodig hebben en daar zo goed als mogelijk
bij aan te sluiten.

LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE:
Kinderen die tijdens de zomervakantie
bijna niet lezen, kunnen maar liefst 1 a
2 AVI-niveaus terug vallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en eigenlijk onmisbaar, blijkt uit groot onderzoek. Dat
kan heel goed digitaal met de vakantiebieb-app van de bibliotheek. Op de
vakantiebieb-app voor tablet of
smartphone, is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (ebooks) op-genomen. De nieuwste versie van de vakantie-Bieb is te downloaden in de App-Store en Google Play
Store.
Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

uitzonderlijk. Echter dat doen we graag voor uw kind. Dat wil
niet zeggen dat alles perfect is of zonder slag of stoot gaat.
Er worden fouten gemaakt of dingen lukken soms gewoon
niet als vanzelf goed. Als we elkaar dan maar kunnen blijven
vinden en de dingen positief willen benaderen. De toon die
de muziek maakt, is essentieel en positiviteit doet iedereen
goed, net zoals opbouwende kritiek. Gelukkig komt iedereen
altijd weer goed gehumeurd op school om positieve energie
aan de kinderen te besteden. Daar ben ik blij mee, want ‘Uw
kind is onze zorg!’ Daarom verdienen mijn collega’s van mijn
kant allemaal een groot compliment voor hun inzet en het
geleverde werk. Ook nog mijn speciale dank aan juf Liesbeth
en juf Lisette, die deze laatste periode groep 4 onder hun
hoede hebben genomen. Dat was echt heel fijn.

Persoonlijke reflectie op dit 1ste jaar
Uiteraard had ik me mijn 1ste jaar als directeur op de Maxima iets anders voorgesteld, maar dat neemt niet weg dat ik
Bedankje aan alle hulpouders en andere vrijwilligers
er van genoten heb. Ik heb de nodige ouders leren kennen,
Wij willen alle ouders, opa’s en
de kinderen ook steeds beter en hoop dat volgend jaar veroma’s en andere vrijwilligers die op der voort te kunnen zetten. Samen met mijn collega’s. Sawelke manier dan ook in dit school- men met u als ouders. Met elkaar kunnen we veel bereiken.
jaar hun steentje op school hebben Ik wil de ouders bedanken die mij waarderende woorden
bijgedragen ontzettend bedanken. hebben gemaild of toegesproken. Dat doet me goed!
Voor ons staat in elk geval als een
paal boven water, dat uw hulp het Een vakantiegroet
reilen en zeilen op onze school po- Dan rest mij nog, namens het team,
sitief bevordert. En met uw hulp zijn weer veel kinderen on- u en jullie allen een hele fijne vakandersteund in hun ontwikkeling. Uw hulp maakt ons dus heel tie toe te wensen. Ik spreek de wens
blij en gelukkig. Bijgevoegde creatieve tekst geeft dit mooi
uit dat iedereen weer gezond en veiaan!!
lig op 31 augustus op school mag
terugkeren. Het wordt even een welverdiende periode van
Het lukt me vast
uitslapen, ontspannen, gezelligheid, barbecuen, ‘niksen’, de
niet om alles te
accu opladen en bijtanken, zodat we na de vakantie in staat
benoemen, maar
zijn om er weer met volle energie en vol enthousiasme tegen
wat dacht u van
aan te gaan. Jongens en meisjes, geniet ervan; ouders, ze zijn
alle hulp bij; de
weer 6 volle weken van u zelf.
schoolreis, uitVeel plezier met elkaar!
stapjes/excursies,
Hartelijke groeten, namens ons team, Huib Wilkes
, musical, sinterklaasfeest, kerstviering, ouderraad, MR,
schoonmaak, bibliotheek, luizencontroles, autorijden, reparaties, raamschilderingen, school
versieren en alles verder wat ik nu vergeet!!
Dank aan mijn collega’s
U mag gerust weten dat ik trots ben op ‘mijn’ teamleden. Er
is dit schooljaar weer veel werk verzet ten gunste van uw
kind(eren). Onderwijs is niet zomaar meer lesgeven in de
groep, er komt veel en veel meer bij kijken en dat wordt elke
dag aan den lijve ervaren. Zeker in dit Corona-jaar was dit

Agenda
ma 31 aug Eerste schooldag 2020/2021
wo 2 sep Luizencontrole
di 8 sep
Info-avond gr. 3, 3/4, 4 en groepen 1/2
do 10 sep Info-avond gr. 5, 5/6, 6/8, 7 en 8
vr 18 sep Schoolfotograaf

