Balans
De afgelopen weken stonden in het teken van Sinterklaas, de rapporten, de daarbij horende
oudergesprekken en Kerstmis. De leerlingen, leerkrachten en ouders hebben er samen voor
gezorgd dat deze feestelijke weken een groot en gezellig succes zijn geworden!
Afgelopen maandag hebben de leerkrachten de kerstmusical ‘Scrooge’ opgevoerd in het
Zuiderstrandtheater ter ere van ons twintigjarig lustrum. Door hulp van velen, waarvoor dank,
en door de grote opkomst van leerlingen en ouders was dit een enerverende gebeurtenis die
we met z’n allen lang mogen koesteren! De helft van uw vrijwillige bijdrage mogen wij
doneren aan het goede doel: Stichting kinderDROOMwens.
Dit is een bedrag van 330 euro geworden!
Op donderdag is het schooljaar 2018 afgesloten met mooie kerstvieringen voor alle groepen.
’s Middags was er in elke klas een sfeervolle kerstlunch voor de leerlingen.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om de ouders van de Oudervereniging te
bedanken voor de vele hand- en spandiensten de afgelopen periode, heel fijn!
Wij wensen alle leerlingen en ouders feestelijke dagen gevuld met warmte en gezelligheid.

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 25 januari 2019 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

Eindbedrag sponsorgeld
Het definitieve bedrag dat opgehaald is met de Sponsorloop is ruim €8100,-.
Wij willen alle leerlingen bedanken voor hun geweldige prestatie!

Formatie SWS Balans
Graag willen wij u informeren betreffende enkele formatiewijzigingen die vanaf januari 2019
ingaan. De ouders van de desbetreffende groepen zijn al eerder geïnformeerd. Jurriaan
gaat onze school verlaten. Hij gaat een nieuwe uitdaging op een andere basisschool in
Rijswijk. Wij wensen hem veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging!
Angela en Linda zijn terug van zwangerschapsverlof. Zij zullen samen na de vakantie groep
1/2 D opstarten. Na de vakantie mogen wij dan ook veel nieuwe kleuters in 1/2 D
verwelkomen. Linda geeft daarnaast op vrijdag les in groep 1/2 B.
Sabrina komt ook terug van zwangerschapsverlof. Zij zal elke donderdag lesgeven aan groep
5B. We zijn blij in een tijd van lerarentekort, dat we de puzzel weer rond hebben gekregen!
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Bericht van de Oudervereniging
•

•

•
•

•

Sinterklaas vond het erg leuk om de kinderen van Balans te bezoeken.
De Oudervereniging is erg blij met alle hulp die we hebben gekregen bij de
organisatie van dit eerste grote feest van het schooljaar. Zeven hulpouders hebben
geholpen om de school in Sinterklaasstemming te brengen. En 38 hulpouders hebben
bij elkaar 951 cadeautjes ingepakt. Bedankt!
Meteen na het Sinterklaasfeest heeft de Oudervereniging, samen met een handvol
hulpouders, de school versierd in kerst-thema. De Oudervereniging verzorgt ook het
drinken tijdens de kerstlunch.
De Oudervereniging heeft 354 enveloppen gevuld met kaartjes voor de musical.
We kijken erg uit naar deze happening!
Onlangs kon je bij de AH sparen voor koekvormpjes. Een van de OV-leden heeft
Balans opgegeven als ‘goed doel’. Heel Leidschenveen heeft super gedoneerd en
inmiddels hebben wij een grote doos vol koekvormpjes op kunnen halen bij AH.
Deze worden onder de kleuterklassen verdeeld, zodat de kleuters ze kunnen
gebruiken bij het kleien.
Dankzij de hulpouders kunnen we al onze kinderen een leuke tijd bezorgen.
We hopen in het nieuwe jaar dan ook weer op jullie hulp te mogen rekenen!
Wij wensen u namens de oudervereniging heel fijne kerstdagen en een gelukkig 2019!

Wist u dat...
. .. die mooie kerststal die in de hal staat te pronken dit jaar is gekocht
van de ouderbijdrage?
...... de chocolademelk die de kinderen met Sinterklaas kregen,
gesponsord werd door Dirk Leidschenveen? Daar zijn we blij mee!
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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.
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 flyer toegevoegd over ‘Lekker lezen met de Kerstvakantieleeskaart’.
Hieronder kunt u hier ook meer informatie over lezen. Verder staat hieronder informatie over
de Vakantiepas.
Lekker lezen met de Kerstvakantieleeskaart
De vakantieleeskaart, een initiatief van In de Wolken en Juf Sanne (www.jufsanne.com), is al
jaren een grote hit. Ook voor in de kerstvakantie is deze kaart weer beschikbaar om het lezen
door zelflezers te blijven stimuleren en het leesniveau op peil te houden. In de sterren staan
diverse opdrachten om dagelijks 15 minuten te lezen, zoals ‘onder de kerstboom’, ‘met een
kerstkransje’ en ‘in je pyjama’. De volle Kerstvakantieleeskaart kan voor 8 januari bij In de
Wolken ingeleverd worden, waarmee kans wordt gemaakt op een In de Wolken cadeaubon
van 15 euro! Kom gezellig langs om de leeskaart in de winkel op te halen (we zijn tussen Kerst
en Oud & Nieuw gesloten) of download de leeskaart via
https://www.jufsanne.com/2018/12/kerstvakantieleeskaart-2018
Veel leesplezier en een fijne kerstvakantie gewenst!
Het In de Wolken team
VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen
sneeuw en ijs nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt weer met
een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden.
Het Huygenspark wordt drie dagen lang omgetoverd in de bijzondere wereld van Carnivale,
een spectaculaire mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één waren
met onder meer een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en warme
hapjes.
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en bij het
Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de vakantie.
Verder hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van Vermolen in de
aanbieding. Alle activiteiten zien? Kijk dan op vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl
en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór
elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.
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Belangrijke data:
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december t/m Vrijdag 4 januari
Dinsdag 15 januari 2019, 19.30 uur – 21.30 uur
Donderdag 17 januari 2019

Lesvrije dag: Alle leerlingen zijn vrij!
Kerstvakantie – Alle leerlingen zijn vrij!
Informatieavond – Groepen 1 en 2
Koffieochtend – Inloop in alle groepen

Bijlage:
-

Flyer Kerstvakantieleeskaart

Het team van SWS Balans wenst u fijne feestdagen
en een goed 2019!
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