Balans
Wow wat was het een feestje donderdagochtend 18 oktober. Alle kinderen zongen het
schoollied van Balans om te vieren dat de school 20 jaar bestaat. Uit volle borst zongen de
kinderen het refrein:
‘Op Balans daar kun je leren en we hebben veel plezier.
Wil je echt van school genieten ,nou, dat kun je zeker hier!
Samen leren, samen werken, is ons doel voor ieder jaar
Ja, van kleuter tot groep 8, we zijn er voor elkaar! ‘
We genoten!
’s Middags hebben de kinderen veel pret gehad tijdens de sponsorloop. Wat we met deze
opbrengsten gaan doen, kunt u verderop in de Veldpost lezen. Ook hebben wij weer een
zeer succesvolle Kinderboekenweek gehad. Dit jaar was het thema ‘Vriendschap’ en dat
was te merken: Wat een fijne sfeer! De maatjesklassen hebben veel activiteiten met elkaar
ondernomen. We hebben de week afgesloten met een gezellige boekenmarkt.
De eerste weken van het schooljaar zijn omgevlogen. Nu even op adem komen in de eerste
vakantie van dit jaar. Geniet ervan!

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 30 november 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 Tobias
Op 6 oktober is Angela Bakker bevallen van een gezonde zoon: Tobias. Alles gaat goed en
we feliciteren Angela en haar man dan ook met al dit geluk.

Nieuwe aanmeldleeftijd
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is vanaf 1 oktober 2018 veranderd. U kunt uw
kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meer scholen kiezen. Dat hebben de
schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Is uw kind geboren na
1 oktober 2015, Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure.
Balans is een school met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) en werkt daarom
met aanmeldperioden. U kunt uw kind aanmelden in één van de 4 aanmeldperioden, nadat
uw kind drie jaar is geworden:
•10 tot en met 21 december 2018
•18 tot en met 29 maart 2019
•17 tot en met 28 juni 2019
•16 tot en met 30 september 2019
Let op: kinderen geboren na 28 juni 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30
september 2019.
Meer informatie kunt u vinden op www.scholenwijzer.denhaag.nl

Koffieochtend- Thema ‘Verteltassen’
Op Balans vinden wij het belangrijk om u te betrekken bij het leesonderwijs.
Daarom introduceren wij de verteltassen. In de groepen 1/2 zullen we starten met één
verteltas per klas. Hierin zal een boek zitten met verschillende spellen die u samen met uw
kind thuis kunt spelen. Dit motiveert uw kind om op een leuke manier met taal bezig te zijn.
Deze tas wordt wekelijks aan een ander kind uit de klas meegegeven. We starten in de
groepen 1/2 en breiden dit mogelijk uit in andere leerjaren.
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Om u nog meer te vertellen hierover en u ook de al bestaande tassen te laten zien, nodigen
wij u uit om aanwezig te zijn op de koffieochtend van woensdag 7 november om 8.30 uur.
Op dinsdag 12 november en dinsdag 27 november van 14.00 uur tot 15.00 uur hebben we
ook nog een extra koffiemiddag.
Dan willen we graag met ouders die dat leuk vinden, onder het genot van een lekker kopje
thee of koffie, nog meer verteltassen maken. Wilt u ons helpen? Wanneer u wilt helpen dan
kunt u dit op de koffieochtend doorgeven of een mail sturen naar Janneke Roos
jroos@swsbalans.nl Kunnen we op u rekenen?

Lustrum – 20 jaar Balans
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord of gelezen, bestaat SWS Balans dit jaar 20 jaar!
Dit kunnen we natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan. De lustrumcommissie heeft daarom
meerdere activiteiten bedacht, zodat we op verschillende momenten in dit schooljaar stil
kunnen staan bij deze feestelijke gebeurtenis.
Donderdagochtend 18 oktober hebben we het lustrumjaar feestelijk geopend door met de
hele school het jubileumlied te zingen. Hierna hebben de kinderen de benen uit hun lijf
gelopen tijdens de sponsorloop. Het geld wat met de sponsorloop opgehaald is, zal te
goede komen aan de activiteiten rondom het lustrum.
Wij zijn ook zeer verheugd om u mede te delen dat wij op maandag 17 december een
fantastische middag/avond voor u in petto hebben!
De leerkrachten zullen voor ouders en kinderen de spetterende kerstmusical ‘Scrooge’
opvoeren in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen.

Bericht van de Oudervereniging
•

•
•

•

•

De kop van het nieuwe schooljaar (extra bijzonder i.v.m. het
lustrum!) is er af! De OV is het nieuwe schooljaar begonnen
met een promo-tour. Tijdens de ouderavonden voor de
groepen 1-2 en 3 heeft de OV koffie & thee verzorgd én een
presentatie aan de ouders gegeven over wie ze zijn en wat ze doen. Met een
prachtig resultaat: 8 nieuwe aspirant-leden. Maar we kunnen altijd extra ouders
gebruiken, dus mocht u interesse hebben, spreek ons aan!
Voor de OV breekt een drukke tijd aan met Sinterklaas en Kerstmis in het vooruitzicht.
De cadeautjes en pepernoten zijn al besteld!
U heeft ongetwijfeld het hulpouderformulier voorbij zien komen. 61 enthousiaste
ouders hebben zich al opgegeven om te helpen. U vergeet toch niet zich ook op te
geven?
Balans is ingeloot om mee te doen met het Nationaal Schoolontbijt. Op woensdag
7 november kunnen de kinderen genieten van een gezellig, gezond en lekker ontbijt
op school!
Op maandag 12 november houdt de OV een Algemene Ledenvergadering (ALV).
De aspirant-leden worden dan officieel lid en de financiële stukken (jaarrekening,
begroting) worden besproken. U bent van harte welkom in de teamkamer, vanaf
19:45 uur
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Wist u dat...
... u voor al uw vragen over de OV een mailtje kan sturen naar
oudervereniging@swsbalans.nl?
... de Sinterklaascadeautjes, pepernoten en het Nationaal Schoolontbijt
worden betaald van uw ouderbijdrage?

Veilige plek voor de kinderen van de bso
Zoals u wellicht in de media gelezen heeft, mogen zogenaamde Stints niet meer gebruikt
worden. Daardoor is een aantal van onze samenwerkingspartners voor bso (buitenschoolse
opvang) gedwongen om weer met busjes te rijden. Aangezien zij met een grote groep
kinderen in alle leeftijden en van verschillende scholen op weg gaan, is het o.a. voor de
veiligheid belangrijk dat zij dicht bij school kunnen parkeren. Derhalve zijn er twee
parkeerplekken gereserveerd voor deze kinderen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de
pilonnen tot 15:10u te laten staan. Met dank, mede namens de kinderen.

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 is een flyer toegevoegd over ‘de Week van
de mediawijsheid’. Ook is er een flyer bijgevoegd voor meisjes uit de groepen 7 en 8 die het
leuk vinden om met elkaar allerlei activiteiten te doen. Verder is er een flyer toegevoegd
over de open trainingen bij Voetbalvereniging SEV en staat er hieronder informatie over een
kennismakingsles van een hockeyvereniging, informatie over ‘De Vakantiepas’ en informatie
over ‘Kliederkerk’. Tenslotte is er een ‘fit en gezondposter’ als bijlage meegestuurd.
Kliederkerk
Hou je van kliederen? Van creatief bezig zijn? Van samen iets ondernemen? Houd je ervan
om je ergens in te verdiepen? Dan is Kliederkerk echt iets voor jou. Of voor u! Want
Kliederkerk is voor alle leeftijden. Op 11 november a.s. is er weer een Kliederkerk van 16:00 –
18.00 uur in de Kruisheuvelkerk aan de Burg. Roeringlaan 6 in Leidschendam. Kinderen van
alle leeftijden, ouders, opa’s en oma’s, buren en andere bekenden zijn uitgenodigd.
Ongeacht geloofsachtergrond. Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken,
samen vieren en samen eten.
We ontdekken ‘al kliederend’ het Bijbelverhaal over David en Goliat. Hoe kijken we aan
tegen dat verhaal? Al ‘kliederend’ ontdekken we samen de bijbelvertelling in verschillende
ruimten in het kerkgebouw. Daarna vieren we het verhaal, zingen we liedjes en krijgen gebed
en muziek een plek. En tot slot eten we met elkaar. Iets ‘stoers, passend bij het verhaal.
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Het concept van de Kliederkerk spreekt aan; men blijft bij elkaar en beleeft dingen samen.
Dat is toch eigenlijk wel de grote kracht. Het is een wat luchtige en vrolijke manier van kerkzijn waar men elkaar ontmoet.
Voor meer informatie: www.kliederkerk.nl

Hockey bij MHCZ
Wil je weten of hockey iets voor jou is? We organiseren dit jaar nog één keer een
kennismakingsles:
Zondag 4 november 2018 van 13.00 tot 14.00 uur
Ben je tussen de 5 en 13 jaar? Dan ben je welkom bij MHCZ!
Je kunt gratis meedoen als je deelnemer bent van de AH Sportactie. Anders betaal je € 5,00.
Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn hockeysticks voor iedereen en de
trainers hebben er zin in!
Inschrijven kan via www.kennismakingscursus.nl
VakantiepasClub Herfstvakantie
Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in de herfstvakantie! Alle toffe activiteiten van de
VakantiepasClub staan vanaf nu online. De makers van de ZomervakantiePas hebben ook
deze herfstvakantie weer een aanbod samengesteld met allerlei bijzondere activiteiten met
korting. Beklim samen bijvoorbeeld de Haagse Toren voor een fantastisch uitzicht of geef uw
kind op voor een lekkere kookworkshop. Ga naar www.vakantiepas.nl voor een compleet
overzicht.
Word gratis lid
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid? Alle basisschoolkinderen kunnen zich gratis
aanmelden als VakantiepasClublid op www.vakantiepas.nl
Twee weken vóór elke schoolvakantie krijgen ze een e-mail met kortingsbonnen en een link
naar de website met alle activiteiten.

Belangrijke data:
Maandag 5 november
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november
Woensdag 12 november
Woensdag 28 november

Informatieavond Voortgezet onderwijs –
Groepen 7/8
Studiedag – Alle leerlingen vrij!
Koffieochtend ‘Verteltas’
Koffiemiddag ‘Verteltas’
Evaluatie en Planningsdag – Alle leerlingen vrij!

Bijlagen:
- Flyer Girls only
- Flyer Voetbalvereniging SEV
- Flyer Week van de mediawijsheid
- Fit en gezondposter

Wij wensen alle leerlingen en ouders
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een heerlijke herfstvakantie!
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