Balans
Wat lijkt de zomervakantie alweer lang geleden! De herfst-tafel siert de hal en de eerste
herfststorm deed ons haar wild zitten. Wist u overigens dat Manuela Smout (1/2H)
verantwoordelijk is voor de aankleding van de herfst-tafel? Alle poppetjes heeft zij zelf
gemaakt!
Met een staking, Prinsjesdag, een E&P dag en een succesvol schoolreisje werd het werken en
spelen op school lekker afgewisseld. Maar, inmiddels zijn de eerste toetsen al gemaakt en zijn
de juffen, meesters en leerlingen al helemaal aan elkaar gewend.
Op 25 september hebben wij met een aantal van u bij kunnen kletsen op de koffieochtend.
Kortom; we zijn allemaal klaar om met elkaar een heerlijk schooljaar tegemoet te gaan!

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 19 oktober 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

Geboorte Lexi

Op 22 september is Sabrina bevallen van een gezonde dochter Lexi. Alles gaat goed en we
feliciteren Sabrina en haar man dan ook met al dit geluk.

Verkeer rond de school
Met een nieuw schooljaar komen ook nieuwe voornemens. Een aantal van u komt vaker op
de fiets of parkeert op andere plekken dan gebruikelijk. Af en toe gaat het ook wel eens mis.
Auto’s staan op plekken waar ze niet horen of er is geen doorgang. Wij danken de ouders
die ondanks de drukte rond de school hun geduld bewaren en hiermee fantastisch
voorbeeldgedrag laten zien.

Bericht van Daan van der Meer – adjunct directeur bovenbouw
Lieve ouders en kinderen van Balans.
Een kort berichtje vanuit de ziekenboeg. Zoals u gelezen hebt ben ik in de vakantie getroffen
door een licht herseninfarct. Ik mag me gelukkig prijzen dat inmiddels alles het weer doet;
mits ik mezelf maar in acht houd. Ik mag het werk weer rustig aan gaan hervatten en dat laat
ik me natuurlijk geen twee keer zeggen. Ik heb iedereen op Balans heel erg gemist. Ik ga
wekelijks weer wat uurtjes op Balans doorbrengen en hoop u snel weer te zien. Via deze weg
wil ik u bedanken voor alle groetjes, kaartjes en berichtjes.

Re-integratie Pamela van Gool
In de zomervakantie heeft Pamela van Gool een heup- operatie gehad. Het gaat gelukkig
steeds beter met haar. Wij zijn heel blij dat zij sinds afgelopen week weer te zien is op Balans
en langzaam mag re-integreren.

Chromebook
Sinds dit jaar hebben de leerlingen een eigen Chromebook(laptop) tot hun beschikking. Op
de Chromebook werken de leerlingen met Snappet. Snappet is een adaptief
onderwijsplatform. De leerlingen maken met Snappet opgaven die inhoudelijk vergelijkbaar
zijn met de opgaven in werkboeken.
Vorig jaar werkten de leerlingen met Snappet op hun device. Omdat we nu op een
Chromebook werken, moeten de leerlingen zichzelf elke dag inloggen om te kunnen werken
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met Snappet. Dat betekent dat alle leerlingen ook thuis zouden kunnen inloggen en eraan
werken.
Wij hebben met de leerlingen de afspraak gemaakt dat zij niet thuis werken aan de
opdrachten. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds willen wij graag dat de leerlingen in de
klas, onder toezicht en met evt. didactische ondersteuning aan de opdrachten werken.
Anderzijds kost het ‘thuis werken’ op de Snappet extra geld voor de school, hierover krijgen
wij dan bericht van Snappet.
De Chromebooks helpen de leerlingen dus bij hun inhoudelijke leerprocesleerlingen, maar
natuurlijk leren de leerlingen ook hoe zij om moeten gaan met de Chromebook. Er kan
natuurlijk altijd iets gebeuren. Als vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat dit een ongelukje is
en dat de leerlingen niet opzettelijk de Chromebook stuk maken. Mocht dit wel het geval zijn
dan liggen de kosten van de reparatie bij u als ouders/verzorgers. U wordt hier natuurlijk dan
over verwittigd.

Gezonde school
Balans is er trots op het certificaat ‘Gezonde School’ te hebben ontvangen en vanuit die
gedachte hebben wij een aantal richtlijnen.
Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we een fruitdag op school. Graag zien wij
alle leerlingen met een stukje groente/fruit bij het 10-uurtje. Indien dit niet haalbaar is hopen
wij dat u uw kind een ander gezond alternatief mee geeft. U kan dan bijvoorbeeld denken
aan: 1 boterham of cracker. Een 10-uurtje is alleen een tussendoortje, denkt u dus aan
'portie-controle'. De maandag en vrijdag zien wij natuurlijk ook graag de gezonde voeding
op school.
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. Tijdens het 10-uurtje en de lunchpauze mogen de kinderen hun zelf meegebrachte
drinken drinken. Als school zien wij het liefst dat de kinderen water, thee of melk drinken.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober is de start van de Kinderboekenweek 2018. Natuurlijk besteden we op
SWS Balans ook aandacht aan deze week.
Het thema voor dit jaar is “Kom erbij!”, met extra aandacht voor kinderboeken over
vriendschap.
Wat niet mag missen tijdens de kinderboekenweek op balans, is de kinderboekenmarkt!
Na het daverende succes van afgelopen jaar, zal kinderboekwinkel “In de Wolken” ook dit
schooljaar op vrijdag 5 oktober, van 18.30 uur tot 19.30 uur, de hal achterin SWS Balans
omtoveren tot tijdelijke boekwinkel. Hier zullen een heleboel nieuwe, leuke, spannende,
populaire, grappige en mooie kinderboeken te koop zijn, voor kinderen van de groepen 1
t/m 8. Er is dit jaar wederom de mogelijkheid om al die nieuwe boeken met uw pinpas te
betalen.

Sponsorloop – Lustrum
Dit jaar bestaat onze kleine, grote school al 20 jaar! Dit willen wij groots gaan vieren met de
hele school. Er staat een aantal leuke activiteiten op het programma. Helaas kunnen we nog
niet alle activiteiten verklappen, maar we zullen beginnen met een sponsorloop om deze
activiteiten te bekostigen. Met het geld wat overblijft willen wij buitenspeelmateriaal
aanschaffen. De sponsorloop zal op donderdagmiddag 18 oktober plaatsvinden.
Op deze dag zullen alle leerlingen van de school rondjes gaan lopen op de arena voor ons
lustrum. De leerlingen krijgen ter zijne tijd te horen hoe ze dit moeten aanpakken.
Wij zijn als school alvast heel enthousiast en we hopen dat het een mooi lustrumjaar gaat
worden!
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Oproep groepen 1 en 2: Archeoloog gezocht
Na de herfstvakantie starten de kleutergroepen met het thema archeologie. Helaas is de
archeoloog waarop wij gehoopt hadden verhinderd.
Bent u of kent u misschien een archeoloog en zou deze het leuk vinden om tijdens dit thema
langs te komen bij de kleuters, om iets te vertellen over het beroep archeoloog of wellicht
een lesje of activiteit te verzorgen van maximaal 30 minuten?
Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit laten weten aan Koen Kruidenberg,
kkruidenberg@swsbalans.nl.
Alvast bedankt, namens alle kleuters van Balans!

Overblijfkrachten
Bijna elke dag verzorgen een grote groep mensen de overblijf. Lijkt u het leuk om te komen
helpen bij Stay&Play? Uw hulp is welkom! Voor meer info kunt u mailen naar Radhia
rayari@swsbalans.nl

Sporttoernooien
Ook dit schooljaar doen we als Balans mee met verschillende toernooien van de gemeente
Den Haag. We zullen u via de Veldpost op de hoogte houden van deze activiteiten en de
prestaties op de toernooien.
Als eerste staat er op 31 oktober het voetbaltoernooi voor groep 8 op het programma. De
leerlingen die mee doen strijden dan tegen heel veel andere teams uit Den Haag.
Op 21 november staat er een individueel damtoernooi voor groep 3 tot en met 8
op het programma. Inschrijving voor dit toernooi kan vanaf 10 oktober. De informatie hiervoor
krijgt u via de DigiDuif.
Naast de toernooien van de gemeente zijn er natuurlijk tal van andere sportieve activiteiten
voor de kinderen in de buurt van onze school. Hieronder staan twee activiteiten genoemd
die de komende periode worden gehouden:
- Zondag 14 oktober: Stadium Fun Run ADO Den haag. Informatie op
stadiumfunrun.com
- Woensdag 7 november: Zwemmen voor het goede doel in het Hofbad.
Informatie volgt via DigiDuif.

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.
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 bijlagen is een aantal flyers toegevoegd. Er staan twee folders in met activiteiten
voor jonge mantelzorgers. Daarnaast is er een folder toegevoegd waarin het aanbod van
het aanbod van cursussen en themabijeenkomsten van het Centrum voor Jeugd en Gezin
wordt weergegeven. Ook is er een folder toegevoegd voor leerlingen uit de groepen 8 die
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graag een oppasdiploma willen behalen d.m.v. het bijwonen van 4 bijeenkomsten over dit
onderwerp. Verder is er een folder toegevoegd over ‘de week van de opvoeding’ die vanuit
het Centrum Jeugd en Gezin wordt georganiseerd.
Ten slotte willen we in een flyer recent gescheiden ouders informatie verstrekken omtrent de
mogelijkheid om mee te doen aan een onderzoek betreffende gezinsrelaties na scheiding.
Nieuw in de herfstvakantie: Zwem4daagse in de Haagse zwembaden
ZWEMMEN VOOR FIGHT FOR SIGHT ÉN BALANS IN HET HOFBAD!
De Lions Club Ypenveen organiseert samen met de medewerkers van Het Hofbad op
woensdagmiddag 7 november 2018 weer een sponsor-zwemevenement voor leerlingen uit
de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen
in Leidschenveen en Ypenburg.
Wie kunnen er meedoen?
Dit zwemevenement is bedoeld voor kinderen uit de
bovengenoemde groepen met minimaal een zwemdiploma A.
Inschrijven kan tot 17 oktober bij meester Jan en Meester Koen.
Zie voor alle informatie de speciale digiduifbrief over dit
evenement.

Belangrijke data:
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober

Informatieavond groepen 3
Start Kinderboekenweek
Herfstvakantie – Alle leerlingen vrij!

Bijlage:
- Folder gezinsrelaties na scheiding
- Folders jonge mantelzorgers (jongens en meisjes)
- Folder oppasdiploma 2018
- Folder CJG: Overzicht Cursussen en Themabijeenkomsten
- Folder CJG: Week van de Opvoeding

Wij wensen u een fijn weekend!
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