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Máxima Magazine
Welkomstwoord
Ondertussen heeft u al drie Maxima Magazines Extra ontvangen en dan is dit de afgesproken MM2. ik hou toch maar
even vast aan deze nummering. Veel leesplezier.
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dan moet de herfst nog komen. Zoals eerder aangegeven;
het kan zo maar gebeuren dat ik ‘s morgen via de school-app
een bericht moet sturen dat er voor een bepaalde groep
geen leerkracht is en dat de kinderen thuis moeten blijven,
tot er een oplossing is gevonden. Denk aan uw netwerk van
opvangmogelijkheden. U heeft wel begrepen dat kinderen
die verkouden zijn, toch naar school mogen. Dus de vorige
beslisboom werkt niet meer. Hierbij de nieuwe Beslisboom!

Bagger buiten de school houden;
Op school gaan we een poging doen om het zand en de bagger zo veel als mogelijk
buiten te houden. Dat is
een serieuze uitdaging,
vooral in de herfst en
winter. Ik heb dit nu eens
een jaar aan mogen zien
en ben toch wel geschrokken van de hoeveelheid zand en bagger die naar binnen wordt gelopen.
Bijbelverhalen
Aanvullend op de matten buiten, zijn er voor de groepen 3
We gaan bij de kleuters verder met verhalen uit Genesis, o.a.
en hoger borstelbezems/voetenvegers aangeschaft om de
over Abraham en Izaak. In de hogere groepen met verhalen
vieze schoenen/laarzen schoon te vegen. Daarbij komt het
uit het boek Exodus. De Israëlienatuurlijk aan op gedrag. Kinderen moeten leren niet zomaar
ten gaan door de woestijn met
met hun baggerschoenen de school in te gaan, dat mag tenMozes als hun leider. Ze hebben
slotte thuis ook niet. Dus goed vegen en uitstampen. Als dat
een lange weg te gaan, met de
niet helpt, worden de kinderen verplicht hun schoenen in de
nodige problemen. God geeft
witte kast te zetten, die daar speciaal voor is gemaakt. Dan
het volg de Stenen Tafelen met
mogen ze op hun sokken naar binnen of sloffen als ze die bij
de geboden.
zich hebben.
Welkom op de Prinses Máximaschool
De hoeveelheid zand in de gang en lokalen is soms zo groot,
In groep 1-2d is Xavi de Koning gestart, in groep 5 Fiene
dat het gewoon geen doen is voor de schoonmakers om alles
Stavorinus en haar zus Jasmijn in groep 7. Van harte welschoon te krijgen. Graag vraag ik uw medewerking om uw
kom en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool gewenst! kind(eren) hier op te wijzen en bewust van te maken.
Corona en gevolgen op school
Zoals u weet, zouden leerkrachten eerder getest kunnen
worden. Dat valt echter nog niet mee. Deze week hebben
meester Bert en juf Michelle behoorlijk lang op een test
moeten wachten en ook nog eens op de uitslag, waardoor ze
meerdere dagen afwezig waren. We hebben het deze week
nog net op kunnen vangen, maar het wordt steeds moeilijker. Ik ben erg benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen en

Ouder/kindgesprekken;
Vanaf 28 september gaan de ouder/kindgesprekken plaatsvinden. U bent allemaal, als het goed is, uitgenodigd. Van
belang is om daarbij de richtlijnen van 1,5 m afstand te houden en bij binnenkomst de handgel te gebruiken. Ik wens u
allemaal fijne gesprekken toe en geniet ook van de leeromgeving van uw kind.

Studiedag-terugblik;
Afgelopen woensdag was onze studiedag. Centraal stonden
de thema’s ‘Invoering van de nieuwe taalmethode Staal’ en
‘Onderzoekend leren’. We werden voor Taal begeleid door
een taalexpert van de Onderwijs Adviesdienst. Het proces
van Onderzoekend leren hebben we met elkaar weer opgepakt.
Muziekinstrumenten
Er zijn extra muziekinstrumenten voor
de school aangeschaft, zodat er nu op de
dependance ook boven voldoende goede instrumenten beschikbaar zijn.
hoofdgebouw hebben we zowel beneden als boven ook voldoende instrumenten. Dat betekent dat het makkelijk te
pakken is en in te
zetten in de groep.
Op COBI - Onze
school gaat verder
met COBI
COBI staat symbool
voor de invulling van
het onderwijs dat je
mag verwachten als
je op een Spectrumschool zit.
De wereld om ons
heen verandert immers snel en dat betekent veel voor het
onderwijs.
COBI staat voor de
vier speerpunten:
Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT.
Deze aandachtspunten zorgen de komende jaren voor toekomstgericht onderwijs.
Vandaag een kleine toelichting op het onderdeel Creatief.
Wat bedoelen wij hiermee op de Prinses Maxima?
Wij vinden het belangrijk om kinderen zoveel mogelijk ruimte te geven om zelf te ontdekken en zelf te creëren. Zeker in
de groepen 1 en 2 is dit een natuurlijk vertrekpunt. In de hogere groepen wordt de creativiteit mede ook benut bij het
verwerken van cognitieve processen.
Hierbij denken wij ook aan cultuur educatie , waarbij gebruik
gemaakt wordt van een breed netwerk op het gebied van
creatieve activiteiten. Op deze manier komen kinderen al
jong in aanraking met kunst en cultuur. Dit schooljaar gaan
we vooral inzetten op het domein Beeldende Vorming. Ons
doel is om goed binnen de school af te stemmen, welke leerlijnen worden gevolgd, welke technieken in logische opbouw

worden gerealiseerd, zodat dit domein verder kan worden
ontwikkeld. Uiteindelijk hopen we dat alles kan samen komen in ons Project over Kunst in mei 2021.
Op onze school is Marjan van der Wielen onze cultuur coördinator, die zich ook coördinerend met dit thema zal bezighouden. Wordt vervolgd!!
Schoolbrengweek
Wat fijn dat zoveel leerlingen en ouders tijdens de Schoolbrengweek lopend of op de fiets naar school zijn gekomen.
Wij hopen dat iedereen de voordelen van lopen of fietsen
naar school heeft ervaren. Nu we zo goed begonnen zijn,
laten we dan ook de rest van het schooljaar zo vaak mogelijk
lopend of op de fiets naar school komen.
Schoolfotograaf
Toelichting foto’s en de bestelling van de groepsfoto’s. als
het goed is, heeft uw kind deze week een zwartwit afdruk
mee neer huis gekregen, waarmee u foto’s kunt bestellen.
Omdat ouders niet ip school de groepsfoto’s kunnen bekijken, heeft u een concept afdruk van de groepsfoto gemaild
gekregen, zodat u toch even de foto kunt bekijken, voordat u
de foto wel/niet bestelt. Succes.
Overblijf dependance
Ik heb begrepen dat ouders die op de dependance gebruik
van de TSO maken, niet zomaar de juiste contactgegevens
van Detafelvan kunnen vinden. Bij vragen kunt u zich richten
tot Anouk Hijdra, tel.nr. 010-2862777 of mailen naar info@stichtingdetafelvan.nl .
Kinderboekenweek;
Op woensdagochtend 30 september a.s. starten wij op
school met de Nationale Kinderboekenweek. Thema van dit
jaar is ‘En toen!’. De kinderen zullen de geschiedenis induiken en werelden van vroeger ontdekken door het lezen van
boeken. Tijdens de Kinderboekenweek staat lezen en leesbeleving voorop. Zelf lezen, voorlezen en voorgelezen worden,
alles komt aan bod. Ook gaan de leerlingen vanaf groep 4
aan de slag met het schrijven van een eigen verhaal. In de
bijlage een paar activiteiten die onderdeel zijn van het
programma. (klik op de link)

Wij wensen u een fijn weekend.
Hartelijke groeten, namens ons team, Huib Wilkes

Agenda
30 sep - 9 okt
vr 16 okt
19 - 23 okt

Kinderboekenweek ‘En toen?’
Studiedag > alle leerlingen vrij
Herfstvakantie

wo 28 okt
vr 30 okt
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