Balans
Nadat de leerlingen van de groepen 8 keihard hadden gewerkt aan de Centrale Eindtoets,
konden ook zij heerlijk genieten van de Koningsspelen op Balans.
En dat waren niet zomaar Koningsspelen!
Het was een echte talentdag! Bouwen, slopen, graffiti maken, streetdance,
een dj workshop, zelfverdediging oefenen, sporten, ukelele spelen en websites bouwen….
Het is slechts een greep uit de geweldige workshops waaruit de leerlingen op de allereerste
Koningsspelen- talentdag konden kiezen. Met vele ouders, verenigingen, stagiaires en
leerkrachten is er een fantastische dag voor de kinderen georganiseerd waarin iedereen zijn
of haar talenten kon ontdekken.
Ongelooflijk veel dank voor alle hulp!

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 vrijdag 1 juni 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 nieuwe datum
Na het succes van 20 maart hebben wij op woensdag 16 mei weer een nieuwe
koffieochtend. De deuren zijn om 8.15 uur open en u als ouder/grootouder kunt dan even
meelopen om in de klas te kijken waar de kinderen mee bezig zijn. Om 8.30 uur beginnen de
leerlingen en de leerkracht met de les zoals elke andere dag en krijgt u de gelegenheid om
bij de koffiecorner een kopje koffie te drinken. Naast de aanwezigheid van de directie sluit
deze keer ook de wijkagent aan voor een kopje koffie.
We verheugen ons erop u te zien. En…mocht de koffie u tegenstaan, thee hebben wij ook in
vele smaken!

Laserpen
Zoals u wellicht heeft gezien heeft de kermis voor Balans gestaan. Een aantal kinderen heeft
op de kermis een laserpen gekocht. Hiertoe ontstond discussie over de mogelijke
onveiligheid van de laserpen. Een bezorgde ouder heeft de volgende website geadviseerd,
mocht u zich over het gebruik van de laserpen willen informeren:
https://bit.ly/2r1lL6j

Bericht van de Oudervereniging
- Hopelijk zijn alle verstopte Paaseieren weer terecht!
De Oudervereniging kijkt tevreden terug op de Paasviering.
De kinderen hebben genoten van een uitgebreide lunch. Komen de
bolletjes, die de kinderen in een potje aarde mee naar huis kregen, bij u ook al uit?
- Van 28 t/m 31 mei wordt in Leidschenveen de Avond4Daagse gelopen.
De Oudervereniging zal kaartjes voor dit wandelevenement verkopen. Dit kan van 22 t/m 25
mei, ’s morgens van 8.15 uur tot 8.30 uur in de hal.
- Om in sportieve sferen te blijven: op 13, 14 en 15 juni is de sportweek. U heeft inmiddels via
Digiduif de vraag gekregen om u aan te melden als hulpouder.
Mocht u deze dagen kunnen helpen, graag!
- Aan het eind van dit schooljaar zal de Oudervereniging afscheid nemen van een aantal
actieve leden. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste ouders die in hun plaats mee willen
helpen met het organiseren van diverse activiteiten.
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Lijkt u dit leuk, maar bent u bang niet voldoende tijd te hebben? U kunt zich ook opgeven als
hulpouder voor één of meerdere activiteiten. U helpt dan bijvoorbeeld met het organiseren
van het Sinterklaasfeest. Dat betekent dat er alleen in oktober, november en begin
december een beroep op u wordt gedaan. En wie weet smaakt het naar meer! Spreek ons
aan voor meer informatie of stuur een bericht naar oudervereniging@swsbalans.nl.
Wist u dat...
... de Oudervereniging op 7 juni een Algemene Ledenvergadering (ALV)
organiseert? Deze begint om 19.45 uur. Eén van de agendapunten is de
installatie van de nieuwe voorzitter. Wees van harte welkom!
... tot nu toe 60% van de ouders die dit schooljaar de (vrijwillige) ouderbijdrage
heeft voldaan, hiervoor een machtiging tot automatische incasso heeft
afgegeven?

Vacature
Op onze site en de site van Lucas Onderwijs vindt u komende deze week een vacature voor
Balans. Kent of bent u die kandidaat onze kinderen nog gelukkiger maakt? Dan zien wij de
sollicitatie graag tegemoet.

Laat ze niet in hun hemd staan
De juffen van de groepen 3 zoeken reserve onderbroeken voor de jongens en meisjes. Mocht
u thuis nog wat onderbroeken over hebben dan kunt u ze inleveren bij Juf Nadine. Alvast
heel hartelijk bedankt.

Oproep - projectweek
Vanaf 4 juni gaan we samen met Vlietkinderen en de peuterspeelplek ‘De Kikkers’aan de
slag met het thema ‘Den Haag, mijn stad’.
Ieder jaar hebben we twee projectweken en we zijn er trots op dat dit thema gekozen is.
We zijn druk bezig met het organiseren van (educatieve) uitjes, het uitwerken van lesideeën
en het voorbereiden van andere activiteiten. We doen daarnaast ook graag een beroep op
jullie als netwerk. Waar kunnen jullie ons mee helpen?
•
•
•

We zoeken een mooie gast om onze projectweek mee te openen of af te sluiten.
Wie heeft er een connectie voor ons?
We zoeken (promotie-) materiaal: vlaggen, ooievaars, slingers, platen, etc.
Wie kan daaraan komen?
Wie heeft er een connectie of link naar gave activiteiten rondom het thema Den Haag?
U kunt hierbij denken aan musea, Haagse beroepen, Haagse beroemdheden, uitjes,
sprekers, etc.

Natuurlijk is er ook budget vrijgemaakt, maar dat hebben we ook voor eventueel vervoer
nodig. Mocht u ons kunnen helpen aan één van bovenstaande zaken of heeft u een heel
goed ander aanbod rondom het thema, dan kunt u dit vóór 18 mei mailen naar:
info@swsbalans.nl. Bij voorbaat dank!

Sportdagen
Vorige week hebben wij via Digiduif bericht over de sportdagen. We zijn nog op zoek naar
veel enthousiaste ouders om de sportdagen mogelijk te maken. Hieronder worden alle
sportdagen, data en tijden, nog even kort benoemd:
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Op woensdag 13 juni zal de sportdag voor de groepen 1/2 worden gehouden. We zijn voor
deze dag op zoek naar hulpouders die een groepje willen begeleiden.
Vanaf 8:20 uur verzamelen de hulpouders in de speelzaal van Balans. Deze sportdag zal de
gehele schooldag duren. U kunt zich aanmelden via het formulier in Digiduif.
Op donderdag 14 juni zal er voor de groepen 6 tot en met 8 een sportdag gehouden
worden op de atletiekbaan van atletiekvereniging Sparta in Voorburg. We zijn voor deze dag
op zoek naar hulpouders die een spel willen begeleiden. De voorbereiding voor deze
sportdag begint om 8:15 uur in de kantine van de atletiekvereniging. Deze sportdag zal de
gehele schooldag duren.
Op vrijdag 23 juni zal de sportdag voor de groepen 3 tot en met 5 worden gehouden. We zijn
voor deze dag op zoek naar hulpouders die een spel willen begeleiden. Vanaf 8:20 uur
verzamelen de hulpouders in de speelzaal van Balans. Deze sportdag duurt tot 12:00u. U kunt
zich aanmelden via het formulier in Digiduif.
Wij hopen dat u tijd kan vrij maken om er mede voor te zorgen dat de kinderen een
onvergetelijke sportdag hebben!

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.

Ingezonden berichten:
In de ingezonden berichten bij deze Veldpost kunt u informatie vinden over de activiteiten
die door de stichting Jeugd Vakantie Activiteiten worden georganiseerd. Verder staat
hieronder informatie over de mogelijkheid tot deelname aan een korfbaltoernooi en ook nog
informatie over de Bewonersorganisatie Leidschenveen.
Ouders- en Recreanten Korfbaltoernooi op 9 juni
Op zaterdag 9 juni organiseert Lynx Korfbal een gezellig recreatief toernooi voor ouders en
recreanten. Het toernooi begint om 15.00 uur en is rond 18.00 uur afgelopen. Ook de ouders
van basisschool SWS Balans worden door de vereniging uitgenodigd om teams te vormen.
Als u een team gevormd heeft, kunt u zich inschrijven d.m.v. van een e-mail naar:
toernooi@lynx-korfbal.nl
Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL)
Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) organiseert zelf activiteiten voor jong en ouder en
voor alle bewoners in Leidschenveen. Tevens proberen zij de wijk gezellig en leefbaar te
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houden. Nu heeft de gemeente Den Haag BOL 50.000 Euro doen toekomen, te besteden
voor en door de bewoners uit Leidschenveen. Er zal een jury gevormd gaan worden die zal
bestaan uit wijkbewoners die gaan beslissen waaraan het geld besteed gaat worden. U kunt
uw ideeën en de ideeën van andere bewoners zien op www.leidschenveen.nu/watuzegt
LRME Muziekles aan huis
LRME kent u misschien van de Balans talentendag. LRME verzorgt al 7 jaar de leukste
muzieklessen aan huis. Of u nu in de badkamer of op het podium zingt, bij een kampvuur
gitaar speelt of piano op een verjaardag, LRME helpt u om alles uit uw instrument te halen. In
de lessen wordt aandacht besteed aan de juiste houding, techniek, interpretatie en
improvisatie. Er wordt gewerkt met diverse methodes en er kan gewerkt worden aan door de
leerling aangedragen materiaal. In de maanden mei en juni zijn er gratis proeflessen en kiest
u ervoor om een cursus te boeken voor september 2018, dan krijgt u 1 of 2 gratis lessen! In de
bijlage vindt u de flyer van LRME

Belangrijke data:
Donderdag 26 april 2018
Vrijdag 27 april 2018
Maandag 30 april 2018 t/m
vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Woensdag 30 mei 2018

Evaluatie- en Planningsdag – Alle leerlingen zijn vrij!
Koningsdag – Alle leerlingen zijn vrij!
Meivakantie – Alle leerlingen zijn vrij!
Tweede Pinksterdag – Alle leerlingen zijn vrij!
Studiedag – Alle leerlingen zijn vrij!

Vakantieregeling 2018-2019:
Soort vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Zomervakantie
Overige feestdagen
Prinsjesdag
Goede vrijdag
Tweede Pinksterdag
Hemelvaartsdag

Eerste dag
Ma 22 oktober 2018
Ma 24 december 2018
Ma 25 februari 2019
Ma 22 april 2019
Do 30 mei 2019
Ma 22 juli 2019

Laatste dag
Vrij 26 oktober 2018
Vrij 4 januari 2019
Vrij 1 maart 2019
Vrij 3 mei 2019
Vrij 31 mei 2019
Vrij 30 augustus 2019

Di 18 september 2018
Vrij 19 april 2019
Ma 10 juni 2019
Do 30 mei 2019

Bijlagen:
- Vakantiepret met de Stichting Jeugd Vakantie Activiteiten.
- LRME – Muziekles aan huis

SWS Balans wenst u en heerlijke meivakantie!

SWS Balans - Klaverveld 5 - 2492 MA - Den Haag - 070 – 3175214 - www.swsbalans.nl
De Veldpost is de nieuwsbrief van Balans en wordt maandelijks digitaal onder de ouders verspreid.

