Balans
Vandaag hebben alle leerlingen en leerkrachten het paasfeest gevierd. Eerst hebben we
allemaal een paasviering gehad in de kerk of op school. Dit was een fijn en sfeervol
samenzijn, waarbij het dankbaar zijn voor het ‘nieuwe’ leven naar voren is gekomen.
Daarna is er door de Oudervereniging een paaslunch verzorgd.
De leerlingen van de groepen 8 zijn afgelopen week op kamp geweest.
Ondanks het wisselende weer hebben de leerlingen en leerkrachten zich enorm vermaakt!
Voor meer verhalen over het kamp van groep 8 verwijzen we graag naar de website.
Verder willen we u er nogmaals op wijzen dat op donderdag 5 april en op dinsdag 10 april
de rapportgesprekken plaatsvinden, waarvoor u zich via DigiDuif heeft kunnen opgeven.
In deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind(eren) met u besproken.
In de groepen 6, 7 en 8 zullen de leerlingen daarbij zelf ook aanwezig zijn.
We wensen alle leerlingen en ouders een vrolijk Pasen!

Veldpost
In de Veldpost wordt door ons maandelijks aangegeven welke zaken er bij ons op school en
in de wijk spelen. De volgende Veldpost zal op woensdag 25 april 2018 verschijnen.
Algemene zaken kunt u vinden in de schoolgids die op de website staat:
http://www.swsbalans.nl/downloads/schoolgids/balans_schoolgids-2015-2019.pdf

Koffieochtend op 20 april een groot succes!
We werden ’s morgens positief verrast door zo'n 60/70 ouders die na de inloop in de groepen
nog even langskwamen voor een kopje koffie. Dit was een opkomst waar we alleen maar
van konden dromen. Het voornaamste doel was elkaar te ontmoeten. Dit doel is bereikt.
De ambulante collega's zijn met de aanwezige ouders in gesprek gegaan om te
'onderzoeken' of er wellicht zaken zijn die tijdens een koffieochtend de aandacht verdienen.
De volgende thema's/onderwerpen zijn daarbij genoemd:
•Informaticalessen vanaf groep 5 (hoe help je je kind een PowerPoint te maken)
•Samenwerking Vlietkinderen/opvang/TSO overblijf
•Vaker inloop in de groepen 5 t/m 8
•Tijdens de koffie een badge dragen (wie is wie?)
•Hoe kunnen ouders een uurtje in de klas helpen?
•Bij een inloop zoals bij deze gelegenheid, bij de koffie, een 'werkvormpje' met thema
•Parkeren
•Pesten
•Opvoedingsadviezen
•Sociale ontwikkeling samen met school
•Koffie op wisselende dagen
•Niet te vaak inloop/koffie
•Laat foto's en activiteiten zien van de kinderen
•Wisselende onderwerpen
•Meedenken (advies uitbrengen) over beleid
U ziet: veel zaken waar we iets mee kunnen. We zullen snel een nieuwe datum plannen om
deze inloop met koffie te herhalen. Wanneer deze koffieochtend gaat plaatsvinden en wat
precies de inhoud is , laten wij in de volgende Veldpost weten.
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Bericht van de Oudervereniging
*Hoewel het weer de afgelopen dagen nog niet erg lenteachtig
was, heeft de Oudervereniging de lente al in de bol! De
Paascommissie is druk met de laatste voorbereidingen voor het
Paasfeest. Meteen na de voorjaarsvakantie werd de hal al versierd
en is Balans weer op zijn Paasbest!
*Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste leden voor de Oudervereniging!
Vindt u het leuk om met een gezellige groep afwisselende activiteiten te organiseren?
Hoeveel tijd u kwijt bent, hangt er maar net van af welke bij welke commissie(s) u aansluit.
De Kerstcommissie draait bijvoorbeeld in november en december. Alleen in die periode kost
het regelen en overleggen u een aantal uur per week. Meer weten?
Spreek ons aan, kom naar een vergadering (zie hieronder) of stuur een berichtje naar
oudervereniging@swsbalans.nl.
Wist u dat...
... de vergaderingen van de Oudervereniging openbaar zijn?
U bent van harte welkom! De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 17 april,
vanaf 19:45 in de teamkamer.
... van de vrijwillige ouderbijdrage ook wordt meebetaald aan het Digiduifabonnement?

Koningsspelen
20 april 2018 is het de dag van de Koningsspelen. Bij Kindcentrum Vlietkinderen en SWS Balans
zal deze dag in het teken staan van talentontwikkeling. Zowel ouders als leerlingen zullen
workshops verzorgen waarin leerlingen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Op deze dag zal een regulier dagrooster gelden, waarbij de leerlingen zelf een 10-uurtje van
thuis meebrengen. Ook de lunchpauze zal op de gebruikelijke manier worden doorgebracht
(overblijf of thuis eten).

Gezonde lunch/overblijf
Balans is er trots op het certificaat ‘Gezonde School’ te hebben ontvangen en vanuit die
gedachte hebben wij een aantal richtlijnen.
Bij de lunchpauze wordt er op toegezien dat eten en drinken zoveel mogelijk gezond zijn. Bij
een gezonde lunch kunt u denken aan: volkoren of bruin brood (besmeerd met halvarine of
margarine). Gezond beleg is bijvoorbeeld: kaas, ei, vleeswaren, hüttenkäse en light
zuivelspread, notenpasta of pindakaas. Groente, zoals tomaat, komkommer, paprika. Lekker
als beleg en voor erbij. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel
te doen. Een leuke gezonde aanvulling op de broodtrommel mag natuurlijk wel. (denk aan
tomaatjes, stukje komkommer, o.i.d.) Tijdens de lunchpauze mogen de kinderen hun zelf
meegebrachte drinken opdrinken. Als school staan wij voor zo min mogelijk gezoete dranken.
Het liefst zien wij de kinderen water, thee of melk drinken. Naast de gezonde keuzes is het
natuurlijk ook verstandig rekening te houden met ‘portiecontrole’ (m.a.w.: kleine
hoeveelheden).
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Schoolmaatschappelijk werk
Op SWS Balans werken wij samen met Ingrid Kuyvenhoven, onze schoolmaatschappelijk
werker. Zij biedt laagdrempelige ondersteuning. Haar werk bestaat uit het ondersteunen van
ouders, kinderen en leerkrachten. Samen wordt er naar oplossingen gezocht voor allerlei
vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.
U kunt hierbij denken aan vragen zoals:
- Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
- Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
- Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
- Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
- Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Ingrid Kuyvenhoven
(06-54781218 of i.kuyvenhoven@smw-basisschool.nl), de intern begeleider of met de
leerkracht van uw kind.
Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Wilt u meer informatie, dan kunt u gerust langskomen. Ingrid Kuyvenhoven is op dinsdag
aanwezig bij ons op school en is werkzaam in het kamertje naast de grote gymzaal.

Vakantieregeling schooljaar 2018-2019
Hieronder staat de vakantieregeling voor volgend schooljaar nogmaals vermeld, opdat u
tijdig op de hoogte bent.
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Ingezonden berichten:
In de ingezonden berichten bij deze Veldpost kunt u informatie vinden over de
Themabijeenkomsten die in april bij het Centrum Jeugd & Gezin worden verzorgd.

Belangrijke data:
5 april 2018
10 april 2018
20 april 2018
26 april 2018
27 april 2018
Maandag 30 april 2018 t/m
vrijdag 11 mei 2018

Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Koningsspelen Talentdag bij Balans en Vlietkinderen
Evaluatie- en Planningsdag – Alle leerlingen zijn vrij!
Koningsdag – Alle leerlingen zijn vrij!
Meivakantie – Alle leerlingen zijn vrij!

Bijlagen:
- Folder CJG - themabijeenkomsten april 2018

SWS Balans wenst u een vredelievend paasweekend!
Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.

Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.
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