Balans
Op 7 november hebben wij weer een drukbezochte koffieochtend gehad. Wat vonden we
het leuk om velen van jullie te zien en te spreken. Tijdens deze koffieochtend heeft u kennis
kunnen maken met de verteltassen. Later in de Veldpost leest u hier meer over.
Op woensdag 21 november mochten de kinderen hun schoen zetten op school.
Maar oh, oh, oh …..wat was het schrikken toen we de dag daarna op school kwamen.
Rommelpiet was langs geweest en had overal gespeeld! De hele school was omgetoverd in
een gezellige bende. Samen hebben we alles opgeruimd en hebben we genoten van de
dag. Op 28 november hadden de leerkrachten een E&P- dag: een Evaluatie- en
Planningsdag. Deze dag werd volop gebruikt om de afgelopen periode te evalueren, maar
ook om de laatste hand te leggen aan de rapporten voor de groepen 3 t/m 8.
Heeft u zich al ingeschreven voor de rapportavonden? U heeft hier nog de tijd voor tot
maandag 3 december.

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 donderdag 20 december 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

Sinterklaas
Heeft u ook zo’n zin in het heerlijk avondje? Goed nieuws! Sinterklaas en zijn Pieten komen
ook langs op Balans. Binnenkort ontvangt u per DigiDuif informatie over de spectaculaire
aankomst van Sinterklaas.

Verteltassen
Op de koffieochtend hebben wij u laten zien wat verteltassen zijn. Inmiddels hebben
we twee keer een extra koffiemoment gehad, waarbij we verder zijn gegaan met het
maken van verteltassen samen met ouders. Het was zo'n succes dat we hebben
besloten in januari weer twee momenten te prikken. Vrijdag 18 januari en dinsdag 29
januari. Wij hopen dat u aansluit en ons kunt helpen bij het maken van de
verteltassen. Natuurlijk onder het genot van een lekker bakje koffie/thee en
gezelligheid met elkaar. Wilt u op de lijst bij de koffiecorner aangeven dat u komt
helpen? Mailen mag natuurlijk ook naar Janneke: jroos@swsbalans.nl
We hopen u vrijdag 18 januari of dinsdag 29 januari te zien.

Update sponsorgeld
Wat fijn dat er al zoveel mensen het geld van de sponsorloop hebben overgemaakt!
Wij hebben ondertussen al ruim €6000,- binnen.
Heeft u er nog niet aan gedacht of mocht u het vergeten zijn, dan kan het
nog steeds overgemaakt worden.
In de Veldpost van december zullen we het definitieve bedrag laten weten.

Kerstmusical Scrooge
Terwijl de Sint zijn verjaardag nog moet vieren, zijn de leerkrachten al wekenlang druk aan
het oefenen voor de kerstmusical ‘Scrooge’. Deze spetterende musical wordt op maandag
17 december opgevoerd in het prachtige Zuiderstrandtheater in Scheveningen.
Natuurlijk wilt u bij deze prachtige voorstelling aanwezig zijn!
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De hoeveelheid tickets wordt bepaald a.d.h.v. de gezinsomvang. U bent dus van harte
welkom met uw gezin. Om de ticketverkoop soepel te laten verlopen, kunt vanaf 6
december 19.00 uur een reservering doen. U krijgt hier via de Digiduif bericht over.
Wij streven ernaar u in te delen op het moment van uw voorkeurstijd. Als de zaal vol is, zullen
we op volgorde van inschrijven indelen. Mocht u niet worden ingedeeld op uw voorkeurstijd,
dan zult u dit tijdig van ons vernemen.
We kunnen niet wachten om er onvergetelijke avond van te maken!

Bericht van de Oudervereniging
Aan het eind van vorig schooljaar hebben zeven leden de
Oudervereniging verlaten. Het was even spannend of we alles
rond zouden krijgen met z’n zessen, maar gelukkig hebben zich
al snel zes nieuwe enthousiaste ouders gemeld. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 12 november zijn zij officieel lid
geworden van de Oudervereniging. Welkom!
• De Oudervereniging draait deze tijd op volle toeren. De school is prachtig versierd in het
Sinterklaasthema, inclusief Pietencamping in de hal. De kinderen hebben een
schoencadeautje gekregen van Rommelpiet en 5 december hopen we de Sint op
school te mogen verwelkomen.
• Op 7 november genoten de kinderen van het Nationaal schoolontbijt, mede mogelijk
gemaakt door de Oudervereniging.
• GEZOCHT Kerstversiering! Wie weet schaft u dit jaar van alles nieuw aan. Denk dan aan
ons wat betreft uw oude kerstspullen! Kerstballen, slingers, poppetjes, .... Echt alles is
welkom. Heeft u nog wat witte lakens over, dan weten we daar ook raad mee. Spullen
kunnen iedere ochtend van 8:20 uur tot 8:40 uur bij de koffiecorner (achterin de hal)
worden ingeleverd. Er zal daar dan iemand van de Oudervereniging staan.
Inleveren kan tot en met 6 december: die dag starten wij met versieren.
Alvast hartelijk dank!
Wist u dat...
... tijdens de ALV op 12 november de afrekening over het schooljaar
2017-2018 is vastgesteld, net als de begroting voor het schooljaar 2018-2019?
Heeft u interesse in deze stukken, stuur dan een mailtje naar
oudervereniging@swsbalans.nl. Wanneer de nieuwe website van SWS Balans
klaar is, zullen we deze stukken ook online zetten.

Schoolfotograaf
Naar aanleiding van de vele vragen betreffende de komst van de schoolfotograaf, geven
wij u bij deze aan dat deze komt in de week van 25 maart 2019.

Sporttoernooien
Ook dit schooljaar doen we als Balans weer mee met verschillende toernooien van de
gemeente Den Haag. We zullen u via de Veldpost ook op de hoogte houden van deze
activiteiten.
Op 31 oktober hebben 12 kinderen uit de groepen 8 gestreden tijdens het voetbaltoernooi
van de gemeente Den Haag. Het team van Balans gooide hoge ogen. Elke wedstrijd werd
gewonnen en de kinderen mochten door naar de stedelijke finale. Op 7 november nam het
Balansteam het op tegen alle stedelijke winnaars van de voorronde. Deze teams waren
helaas net een beetje te sterk. Team Balans mag niet door naar de volgende ronde, maar
toch zijn we trots op het behaalde resultaat.
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Komende tijd is het mogelijk om uw kind in te schrijven voor het tafeltennistoernooi op 9
januari 2019 (groepen 5 t/m 8), het basketbaltoernooi 30 januari (groep 7 en 8) en het
schaaktoernooi op 6 maart (groep 4 t/m 8). De informatie hierover ontvangt u 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 is een flyer toegevoegd over ‘Rondje
Cultureel Leidschenveen’. Op deze flyer wordt een nieuw evenement gepresenteerd, waar
een podium wordt gegeven aan de vele inspirerende kunstenaars uit Leidschendam. Wilt u
ook uw kunsten vertonen, dan kunt u zich aanmelden. Verder is er een flyer over de
‘Rokkeveense Dekkerloop’ bijgevoegd die op 20 januari 2019 wordt gehouden. Ook is er nog
een flyer toegevoegd over het toneelstuk ‘Sinterklaas en het kompjoetergeploeter’.
Verdere uitleg over dit toneelstuk staat hieronder.
Sinterklaas … en het kompjoetergeploeter door Rutger Lommerse
Natuurlijk ontbreekt het Sinterklaastoneelstuk van KinTo, de jeugdafdeling van Het Voetlicht niet. Dit keer
Sinterklaas… en het kompjoetergeploeter, geschreven door Rutger Lommerse. Deze voorstelling zullen we nu
nog 2 keer opvoeren, op 1 en 2 december om 14:00 uur in Theater CulturA, Dorpsstraat 7 te Nootdorp.
Na de voorstelling is het echt een feestje en krijgen alle kinderen de gelegenheid Sinterklaas een handje te
geven en met de Pieten te dansen of op de foto te gaan. Ook voor kleine kinderen is dit erg leuk. Je zult zien dat
ze de sfeer van het Sinterklaasfeest snel aan zullen voelen. Onder leiding van Kees Balm zijn er liedjes
ingezongen. De regie is in handen van Thea van der Helm en Nel van der Sman.
Reserveren:
Tickets inclusief koffie/thee of een glaasje limonade voor aanvang van de voorstelling en garderobe- en ticket
kosten kunt u reserveren via www.hetvoetlicht.com of telefonisch via 06-81138114.
Het verhaal:
De pieten hebben voor Sinterklaas een cadeau gemaakt dat het Sint en pietenwerk een stuk makkelijker zal
maken: een computerrobot. Middels een pietenzangwedstrijd moet worden uitgemaakt welke Piet het cadeau
aan Sinterklaas mag aanbieden. Een hevig in deze robot geïnteresseerde boef wringt zich in waanzinnige
bochten om de robot in z'n bezit te krijgen. Op een bepaald moment komt hij er zelfs niet meer onderuit om zelf
voor robot te moeten spelen. Tijdens dit toneelspel zullen kinderen, maar ook volwassenen, zich geen minuut
hoeven te vervelen al was het alleen maar om de vraag hoe het mogelijk is dat de robot de dingen doet die hij
doet. Om te weten hoe de robot werkt en hoe het allemaal zal aflopen mag je deze voorstelling niet missen.
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Belangrijke data:
Woensdag 5 december
Vrijdag 7 december
Dinsdag 11 december
Donderdag 13 december
Maandag 17 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december t/m Vrijdag 4 januari

Sinterklaasfeest
Rapport mee - Groepen 3 t/m 8
Rapportgesprekken – Groepen 1 t/m 8
Rapportgesprekken – Groepen 1 t/m 8
Musical Zuiderstrandtheater
Kerstvieringen
Lesvrije dag: Alle leerlingen zijn vrij!
Kerstvakantie – Alle leerlingen zijn vrij!

Bijlagen:
- Flyer: Rondje Cultureel Leidschenveen
- Flyer: Rokkeveense Dekkerloop
- Flyer: Sinterklaas en het kompjoetergeploeter

Wij wensen alle leerlingen en ouders
een fijn weekend!
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