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Máxima Magazine
Welkomswoord
De laatste vakantieweek is ten einde en kijken we er weer
naar uit om te starten. Misschien bent u terug van weggeweest of misschien heerlijk thuis gebleven; de kinderen konden in 6 weken hopelijk weer helemaal opladen. Op school is
de laatste week hard gewerkt door alle leerkrachten en alles
ruikt weer fris. De vides zijn dichtgemaakt, waardoor er boven meer gangruimte is gekomen. De klassen op het hoofdgebouw zijn volledig met nieuw meubilair ingericht. Schriften
geschreven, thema’s voorbereid en de laptops opgeladen. In
dit magazine ontvangt u de eerste informatie voor dit
schooljaar. Het is een heel uitgebreid magazine geworden,
dus graag uw aandacht hiervoor, want er staat veel belangrijke informatie in. Veel leesplezier. Wij hebben er zin in, op
naar een fijn, leerzaam schooljaar. Tot maandag!
Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Bijbelverhalen; Welkom op de Prinses Máximaschool;
Leerkrachten in quarantaine;
1,5 meter samenleving;
Luizencontrole;
Studiedagen in dit schooljaar;
Website en jaargids;
Nieuw gymrooster;
Ouderraad;
Ouderbijdrage;
Ouderpoule;
Materialen mee;
Info-avonden;
Schoolbrengweek;
Vides dicht en nieuw meubilair op het hoofdgebouw;
Schoolfotograaf;
Bibliotheekouders gevraagd;
Hoera, juf Kristel heeft een zoon
Startmoment in de klas
Bijbelverhalen
We starten bij de kleuters met
verhalen over de schepping en in
de hogere groepen met verhalen
uit het boek Exodus. De Israëlieten leven in slavernij in Egypte.
Zo heeft God hun leven niet bedoeld: Hij wil dat ze vrij zijn.
Daarom gaat Mozes naar de farao en wordt het volk uitein-
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delijk bevrijd. Ze hebben een lange weg te gaan, dwars door
de woestijn. Samen op weg naar de vrijheid.
Welkom op de Prinses Máximaschool
Maandag starten de volgende nieuwe kinderen bij ons op
school.

In groep 1/2a starten: Noah Wolters, Mila Scherpenisse,
Maud Montijn, Tygo Hoogland, Matteo Bregonje, Sophie van
Nes. In groep 1/2b starten: Thomas Frias Falcao, Boudewijn
van Berkel em max Treffers. In groep 1/2c starten: Lotte van
Mil, Quint Hoornweg. In groep 1/2d starten: Berend van
Vliet, Amy van Reenen, Ava van Broekhoven, Simon Dragt. In
groep 3A; Tom de Bruijn, Deniz Beker. In groep 3B; Tim van
den Berg. In groep 4B; Daan Regters. In groep 7; Lizzy van
den Berg, Sara Frias Falcao, Emil Centeno. Wij heten jullie
van harte welkom en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool gewenst!
Leerkrachten in quarantaine
Helaas kunnen juf Linda vd Hoek (gr 1-2C) en juf Michelle (gr
4) maandag niet starten omdat zij in quarantaine zijn. Juf
Linda wordt vervangen door haar duo-collega juf Jessica. Juf
Michelle wordt maandag vervangen door haar duo-collega
juf Linda Schuil en op dinsdag door juf Mienke, die de komende maanden op dinsdag werkdrukverlichting komt doen.
Gelukkig opgelost dus.
1,5 meter samenleving en binnenkomen van kinderen
U heeft dit natuurlijk ook allang bedacht, maar door de richtlijnen m.b.t. de 1,5 meter samenleving, moeten wij u als ouders de toegang tot het gebouw en het schoolplein nog
steeds ontzeggen. Zoals al eerder geschreven, komen de kinderen ‘s morgens allemaal zelfstandig, zonder ouders naar
binnen en dat gaat heel goed.
Ook bij de kleuters pakt dit heel goed uit. Dat verloopt heel
rustig, de kleuters wennen er goed aan om zelfstandig naar
binnen te gaan. Ik denk zelfs dat het voor de nodige kinderen
ook heel goed is, het maakt ze emotioneel wat sterker, door
dat ze merken dat ze dit zelf kunnen. Misschien goed voor
sommige ouders om hier eens naar te kijken, wat het eigen
kind betreft. Misschien kunnen ze meer dan wij als volwassenen soms denken.
Het is ook mooi om te zien dat kleuters ook wel degelijk hun
eigen tas kunnen sjouwen, terwijl ik vaak genoeg ouders met
de tas van hun kind aan de gang zie. Misschien iets om over
na te denken.

De ouders van een startende kleuter ontvangen een apart
mailtje. Voor de ouders die voor het eerst een kind op de
bovenverdieping in groep 3 krijgen, gaan we ook iets bedenken. In elk geval maken we een filmpje van alle veranderingen in het gebouw, dat u binnenkort te zien krijgt en verderop kunt u al enkele foto’s bekijken. Binnenkort maken we
ook filmpjes in de klassen om u een beeld te geven. Wordt
vervolgd!
Luizencontrole
Aanstaande woensdag zou het weer
luizencontrole zijn. Toch doen we
dat deze keer nog niet, maar vragen
we u als ouders dringend om het
haar van uw kind thuis op hoofdluis
te controleren. Als bijlage treft u
een beschrijving aan van hoe u te
werk kunt gaan. Alvast succes en hartelijk bedankt!

en daarna (als dat voor u geldt) uw andere jonge kind op het
hoofdgebouw te brengen of andersom. In die 10 minuten
speling moet dat naar ons idee kunnen. We willen eerst kijken of dat lukt of dat we het anders aan moeten pakken.
Op woensdag sluit groep 3b/4b de ochtend af met een gymles, maar juf Joelle haalt de groep op en alle kinderen zijn
dan gewoon om 12.15 op het hoofdgebouw uit.
Op donderdagmiddag brengt de TSO of Juf Linda groep 4a
tegen 13.00 uur naar de gymzaal, kinderen die van thuis komen, mogen direct naar de gymzaal. Om 15.15 uur is groep
5/6 klaar met gym. Van die leeftijd verwachten wij dat deze
kinderen zelfstandig van de gymzaal naar huis kunnen gaan.

Ouderraad
Ook komend schooljaar zal de ouderraad zich weer inzetten
om activiteiten zoals de
schoolfotograaf, sportdag
en de Avond4daagse succesvol te maken.
Studiedagen in dit schooljaar
Wist u dat de ouderraad
Alle data (net zoals het nieuwe vakantierooster) staan op de met de leerkrachten samen
website, maar het is denk ik wel handig om ook hier de stu- nadenkt over de invulling
diedagen voor dit schooljaar nogmaals te melden.
van de geplande activiteiten (bijvoorbeeld hoe Sinterklaas bij
Woensdag 23 september 2020
school arriveert)? Wilt u ook een bijdrage leveren in het orVrijdag 16 oktober 2020 (voor de herfstvakantie)
ganiseren van en meedenken over deze activiteiten? Kom
Woensdag 2 december 2020
dan bij de ouderraad! Binnen de ouderraad verdelen we de
Vrijdag 29 januari 2021
te organiseren activiteiten. Komt u ons versterken of wilt u
Vrijdag 19 februari 2021 (voor de voorjaarsvakantie)
meer informatie? Stuur dan een e-mail naar
Dinsdag 6 april 2021 (na Pasen)
ormaximaschool@gmail.com
Dinsdag 25 mei 2021 (na Pinksteren)
Woensdag 23 juni 2021
Ouderbijdrage
Website en jaargids
Het is goed om onze website in de
gaten te houden.
Daar staat de nieuwe Jaargids en de
Schoolgids op. In de
jaargids staat de
gehele jaarplanning
voor dit nieuwe
schooljaar vermeld, net zoals de studiedagen. Vast handig
om te weten.

Als ouderraad vragen we u jaarlijks om uw financiële
steentje bij te dragen.
De bijdrage bestaat deels uit een bijdrage in de kosten
van de schoolreis (of voor groep 8 een deel van het
kampgeld) en uit een deel vrijwillige bijdrage. Met die
bijdragen bekostigen we de extraatjes voor de kinderen, zoals een Kinderboekenweek evenement, het
klassenbudget waarvan uitjes worden bekostigd en de
vieringen rond Kerst en Pasen. De ouderraad heeft met
de medezeggenschapsraad besloten om de bijdragen
ook dit jaar ongewijzigd te laten: €25,00 voor de schoolreis/kamp en €35,00 voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Nieuw gymrooster
Dit schooljaar wordt het volgende gymrooster gehanteerd. U
vindt het hier.
Voor ouders die een kleuter op school moeten brengen en
op hetzelfde moment een kind bij de gymzaal of moeten ophalen, lukt dat natuurlijk niet.
Zoals u in het schema ziet, begint groep 3a op woensdag om
8.30 in de gymzaal. Voor dat moment willen wij u als ouders
vragen om uw kind om 8.20 uur bij de gymzaal af te zetten

Dit schooljaar gaan we de inning van de gelden anders
benaderen. Iedereen krijgt een betaalverzoek gemaild,
zodat u gemakkelijk met een betaal app kunt betalen.
Mocht u dat niet lukken, kunt u het bedrag van €35,00
overmaken op IBAN NL14 RABO 0167 9381 34 t.n.v.
PMax OR.
Namens de ouderraad, Ries Hendriks

Ouderpoule
Om de activiteiten op school voorspoedig en succesvol
te laten verlopen, is hulp van ouders nodig. Als ouderraad hebben we een ouderpoule waar hulpvragen in
worden uitgezet. U kunt denken aan het versieren van
de school of koffie schenken op de Open Dag. Deelname aan de ouderpoule is geheel vrijblijvend. Wanneer u
zich hiervoor opgeeft, komt u in een WhatsApp-groep.
Wanneer u wilt en kunt helpen reageert u, anders laat u
de hulpvraag aan u voorbij gaan. Geeft u zich ook op? U
kunt een e-mail sturen naar ormaximaschool@gmail.com of een appje sturen naar Isabelle
van Baalen 0653939796.

Materialen mee
Wilt u aanstaande maandag de gewassen luizencape
weer meegeven naar school?
Om het schooljaar goed te starten, is het voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 handig als zij op de eerste
schooldag de volgende materialen meenemen:
• evt. een etui (niet té groot);
• ’oortjes’ voor in een laptop;
• indien gewenst: een muis voor bij een laptop.
Een agenda en multomap zijn voor groep 7 en 8 belangrijk, dus graag mee naar school geven. Alle verdere materialen die nodig zijn worden door school verstrekt,
daarom worden alle extra materialen zoals eigen gummen, pennen, stiften, stickers, notitieboekjes,
kneedgum, andere frutsels in principe weer mee terug
gegeven. Op die manier willen wij rust en overzicht
voor de kinderen realiseren. Alvast bedankt.
Info-avonden digitaal en
op papier
Helaas kunnen de infoavonden, zoals wij dat
graag zouden willen vorm
geven, niet plaatsvinden.
Wij kunnen onmogelijk de
1,5 meter waarborgen.
Om die reden krijgen alle
ouders van de betreffende groep de informatie
van het schooljaar digitaal aangeleverd. Binnenkort
krijgt u uitgewerkte informatie om ouder/
kindgesprekken met elkaar te houden. We willen u toch
graag gaan ontmoeten en gaan uitdenken hoe we dat
het beste kunnen doen. Wordt vervolgd!

Schoolbrengweek
Graag uw aandacht voor het volgende. U zult begrijpen
dat het heel gezond is voor kinderen om lopend of met
de fiets naar school te komen. Ook als het eens slecht
weer is. Het maakt de kinderen meer verkeersbewust
en zelfstandig. Daarom willen we dat graag promoten
en daarom doen we als school mee met de Schoolbrengweek. Tijdens de Schoolbrengweek roepen scholen de ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of
fietsen naar school is:
•
Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert
je leerprestaties,
•
Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
•
Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
•
Goed voor het milieu,
•
... en het is nog eens leuk
ook
Ieder kind krijgt binnenkort een
zogenaamde challenge-kaart
mee naar huis. We hopen dat u
samen met uw kind de tijd wilt
vrij maken om dit in te vullen.
Het is leuk voor uw kind en
maakt iedereen bewust van
gezond bewegen. Alvast bedankt voor het meedoen.
Vides dicht en nieuw meubilair op het hoofdgebouw
Ook in deze vakantie is er weer veel gebeurd. Op de
laatste vrijdag voor de vakantie is al het leerlingmeubilair op het hoofdgebouw weggehaald en dat wordt in
Suriname opnieuw gebruikt door scholen die echt heel
oud meubilair hebben of amper iets. Dus dat komt gelukkig op een goede bestemming.
Zie hier een foto van het nieuwe meubilair.
Bovenverdieping:

Kleuters:

Vides
Een lang gekoesterde
wens was dat de beide
vides dicht mochten. Dat
gaat geluidsoverlast tegen
en geeft boven in de gang
een betere doorgang voor
de kinderen en een extra
leerpleintje.
Ook de personeelskamer heeft een make-over gekregen en
ook hier zijn we heel blij
mee.

Bibliotheekouders gevraagd
Om de bibliotheek op het hoofdgebouw weer te kunnen
draaien, zoeken wij enkele ouders die dat zouden willen
doen. Wij hopen dat u hier zin en tijd voor heeft. U kunt contact opnemen met juf Nathalie;
nbezemer@spectrum-spco.nl

Hoera; juf Kristel heeft een zoon
U leest het goed, juf Kristel heeft
een zoon gekregen, op zondag 19
en hij luistert naar de mooie naam:
Bram en weegt 2654 gr en 45 cm
groot. Moeder en dochter maken
We zijn nog bezig met een het goed. Bram is ondertussen al
filmpje, zodat iedereen kan weer 6 weken oud. Dus ook vanaf
mee genieten van de ver- deze plek hartelijk gefeliciteerd.
anderingen op school.

COBI - Onze school gaat verder met COBI
COBI staat symbool voor de invulling van het onderwijs dat
je mag verwachten als je op een Spectrum-school zit.
Schoolfotograaf vrijdag 18 september
Op vrijdag 18 september worden we De wereld om ons heen verandert immers snel en dat betekent veel voor het onderwijs.
allemaal weer op ons best vastgelegd
COBI staat voor de vier speerpunten:
door onze schoolfotograaf. Zowel
Creativiteit, Onderzoekend leren, Burindividueel als met de hele groep.
gerschap en ICT. Deze aandachtspunten
Helaas moet dat door de Covid-19
zorgen de komende jaren voor toerichtlijnen anders verlopen dan voorkomstgericht onderwijs.
gaande jaren.

Broer-/zusfoto’s
Deze gaan dit jaar niet door omdat de ouders immers niet op
school mogen komen. De school is te groot om de broertjes
en zusjes (die op school zitten) onder schooltijd op de foto te
zetten. Hopelijk volgend jaar weer!
Kledingadvies
Zie achtergrond, ieder naar eigen smaak. Pas op: Fluor kan
een reflectie geven op de kaaklijn van het kind. Hele streepjes
kunnen een vervorming geven in
de afdruk van het pasfotovel.
Frisse kleuren komen het beste
over. Zwart is vaak somber. Bij
regen is het belangrijk dat uw
kind(eren) niet met kletsnatte
haren op school aankomt/
aankomen.
Internet; de afhandeling/
betaling zal via internet plaatsvinden en niet via school.
Deze ochtend zijn er 2 ouders van de OR aanwezig om alles
te coördineren.

In het volgende Maxima Magazine komt een verdere toelichting op het onderdeel Creatief.
Startmoment in de klas
Dinsdag hebben alle groepen binnen Spectrum een digitaal
startmoment. Een moment van bezinning, waarbij christelijke liedjes worden gezongen. Het thema is ‘Vertrouwen’.
N.B. Als het goed is ontvangt u een mailtje van de leerkracht
over aanvullende gegevens voor onze administratie. Mochten er ouders zijn die hun ingevulde gegevens voor de wet
op de AVG zouden willen wijzigen, kunt u dat altijd bij ons
aangeven.

Hartelijke groeten, namens ons team, Huib Wilkes

Agenda
ma 31 aug Eerste schooldag 2020/2021
wo 2 sep Luizencontrole
di 8 sep
Gaat niet door
do 10 sep Gaat niet door
vr 18 sep Schoolfotograaf
vr 25 sep Máxima Magazine nr. 2

