Balans
Ook al is het bijna februari, het team van SWS Balans wenst u en uw dierbaren graag een
heerlijk en gezond 2019!
In het nieuwe jaar is er op Balans al keihard gewerkt. Dat heeft u de afgelopen weken vast
wel gezien en gehoord van uw kind. Sommigen van u hebben we na de inloopochtend
gesproken bij de koffiecorner. Maar, misschien bent u ook wel naar de informatieavond van
de groepen 1-2 geweest. Vele ouders hadden zich hiervoor ingeschreven en leerden door
het bijwonen van de verschillende workshops het belang van spel in de kleutergroepen.
Het was een geslaagde avond!
Tenslotte zijn er na de kerstvakantie dertien leerlingen gestart in de instroomgroep 1D.
Linda en Angela hebben het met deze kleine aanwinsten enorm naar hun zin. Wij willen alle
nieuwe leerlingen en hun ouders van harte welkom heten!

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 woensdag 20 februari 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

Schoolplein
Wij vinden het fijn te zien dat u, wanneer u uw kind ophaalt, veelal bij het hek en achter de
goot blijft staan. Vooral voor onze kleinste kleuters is het prettig dat de juf op deze manier het
overzicht kan houden. Om de kinderen vlot naar huis te kunnen laten gaan, helpt u ons ook
door te realiseren dat er sommige kinderen angstig zijn voor uw hond. U kunt met de kinderen
rekening houden door niet prominent op het schoolplein te staan, maar achter het hek te
blijven. Een fijne bijkomstigheid is dat u op deze manier kunt voorkomen dat uw trouwe
viervoeter op het schoolplein plast. Tot slot willen wij nog een beroep doen op uw
voorbeeldfunctie: wilt u onder schooltijd niet roken op het schoolplein? Alvast bedankt!

DigiDuif wordt Social Scools
We hebben u reeds geïnformeerd via DigiDuif geïnformeerd over de volgende ontwikkeling:
Digiduif is in 2018 samen gegaan met Social Scools waardoor de naam van Digiduif
binnenkort zal verdwijnen.
Onze overgang staat gepland voor maandag 18 februari 2019.
Er is een speciale informatiesite gemaakt voor ouders met een zeer duidelijke instructievideo.
Let wel: in het begin zullen we niet alle nieuwe mogelijkheden (die in de instructievideo te
zien zijn) van Social Scools benutten. We zullen eerst onderzoeken of dit ook een
meerwaarde zal zijn. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Karton en keukenrollen gevraagd
Groep 1/2 E zoekt voor het volgende kleuterthema “Ridders en Jonkvrouwen” grote stukken
karton. Groter dan een gemiddelde kartonnen doos.
Ook keukenrollen zijn van harte welkom voor de kleuterbouw.
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Verder bouwen aan onze Balans - Kathedraal...
Intussen zijn we alweer halverwege het schooljaar en dat is een mooi moment om met
iedereen te delen welke stappen we hebben genomen in de vorming naar een (integraal)
kindcentrum oftewel: een zo intensief mogelijke samenwerking van Balans opvang,
Peuterleerplek en Balans onderwijs.
In juni vorig jaar hebben we na de gezamenlijke studiedag naar elkaar uitgesproken dat we
willen bouwen aan onze Balans Kathedraal (n.a.v. het boek ‘Ga kathedralen bouwen!’ van
Daan Quakernaat) en dit is bekrachtigd door een mooi Kapla bouwwerk van de talenten
van alle docenten en pedagogisch medewerkers.
De ‘Kapla’ Kathedraal is door de kinderen van Balans in BSO tijd gebouwd en vastgelegd.
Misschien heeft u al ergens de afbeelding zien hangen?
In het nieuwe schooljaar zijn we gestart met het schrijven van een gezamenlijk Koersplan,
waar we buiten de verplichte wettelijke onderdelen van onderwijs en opvang, ook onze
gezamenlijke ambities in vast gaan leggen. Wat dit schooljaar ook steeds vaker voorkomt, is
het gezamenlijk gebruik van ruimtes en het uitwisselen van collega’s. Zo hebben de groepen
8 een aantal lessen gehad boven in het gebouw van de opvang en werken Renate en
Muriël (beiden pedagogisch medewerker) vier ochtenden bij de kleuters ter ondersteuning
van de leerkrachten. In januari zijn voor de tweede maal de decentrale Oudercommissie van
de opvang en de MR van het onderwijs bij elkaar geweest om te horen en mee te denken
over de stappen die wij hier met elkaar maken en hetgeen waar we naar toe willen werken.
Er is altijd ruimte om mee te praten, dus mocht u naar aanleiding van dit schrijven mee willen
denken, dan nodigen we u daar van harte voor uit. U kan dit via uw groepsleerkracht
kenbaar maken.

Communicatie: Bereikbaarheid
Als de school telefonisch niet bereikbaar is door een storing, kunt u altijd mailen. Vaak werkt
dit dan nog wel.
Als u uw kind wilt afmelden vanwege ziekte, kunt u dit doen middels de optie in de app van
DigiDuif of door een mail te sturen aan afmelden@swsbalans.nl. Het mobiele nummer wat u
misschien nog van ons had is niet meer in gebruik.

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.
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Bericht van de Oudervereniging




December was een feestelijke en voor de OV vooral een drukke
maand. Er is veel tijd gestoken in de organisatie van en versiering
voor het Sinterklaasfeest en Kerst. Verder regelde de OV het
uitdelen van de kaartjes voor de geweldige kerstmusical. Ondanks
de vele uren voorbereiding verliep het uitdelen helaas wat chaotisch. Na de hectische
decembermaand is de OV met frisse moed weer aan de slag gegaan. We hebben de
koffie/thee verzorgd bij de informatieavond voor de ouders van de kleuters en de
paascommissie gaat rustig aan van start.
Tijdens de ALV op 12 november 2018 zijn 7 nieuwe OV-leden geïnstalleerd.
Van harte welkom Sandy Asby, Anjori Bas, Ana Bispo-Kontic, Lisette Bronsveld, Farisha
Koerban, Monique Straman en Mariëlle Zuidema-Basart!

Wist u dat...
... de ouderbijdrage bij SWS Balans heel laag is vergeleken bij andere scholen in
onze omgeving, en zelfs lager dan het gemiddelde? Volgens een artikel in het
AD vraagt de uitschieter bijna 40x zoveel! Bovendien wordt op SWS Balans de
ouderbijdrage daadwerkelijk uitgegeven aan de feestactiviteiten waar deze
voor bedoeld is.
... inmiddels 81% van de begrote ouderbijdrage is voldaan? Om alle geplande
activiteiten mogelijk te maken hopen we voor nog meer kinderen de
ouderbijdrage te ontvangen. Mogen we op uw bijdrage rekenen?
Overmaken kan op NL20 RABO 0151886369 tnv OV SWS Balans ovv naam kind en
klas. Bedankt!

Hulp bij ‘verteltassen’

Al een aantal keren zijn wij met verschillende ouders bezig geweest met het maken van
verteltassen (tassen met een leuk boek en spelletjes en opdrachten die bij het boek passen).
De verteltassen kunnen kinderen mee naar huis nemen om thuis te lezen en de spelletjes te
doen met hun ouders. Een groot succes!
Graag willen wij dit project voortzetten en twee keer per maand samenkomen met ouders
die willen helpen om deze tassen te maken. De data die geprikt zijn, zijn:
Dinsdag 29-1:
14.00 uur -14.55 uur
Vrijdag 15-2 :
9.00 uur -10.00 uur (aansluitend na de koffieochtend)
Dinsdag 5-3
14.00 uur -14.55 uur
Komt u ook gezellig helpen? U mag gezellig aanschuiven of u aanmelden bij Janneke Roos,
jroos@swsbalans.nl.
Voor de volgende verteltassen zijn wij nog op zoek naar leuke materialen om toe te voegen
aan de verteltassen:
- Woeste Willem/ thema piraten
- Dikkie Dik
- Vader Zeepaard/ thema zee
- Wij gaan op berenjacht/ thema beren
- Monkie/ thema apen
Heeft u thuis nog spelletjes of knuffels die passen bij deze boeken/thema’s, dan zou u ons hier
heel blij mee maken! U kunt deze materialen langsbrengen bij Ineke (IB).
Alvast bedankt voor het meedenken!
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Verhuur gymzaal en/of speelzaal
Wist u dat….
…..ook buiten schooltijd de gymzaal en de speelzaal verhuurd worden voor verschillende
activiteiten. Niet alleen VSD en opvang, maar ook verschillende sportverenigingen huren de
ruimtes, zoals bijvoorbeeld voor judo, kickboksen, gymnastiek en turnen.
Voor meer informatie kunt u hier bij Daan terecht: dvdmeer@swsbalans.nl

Ingezonden berichten
In de bijlage is een flyer toegevoegd over ‘Happy kids Tennis’. Hieronder staat ook nog een
korte toelichting.
Happy kids Tennis
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 1 t/m 3 tijdens de gymles mee
gedaan met een tennisles van Happy Kids.
Happy Kids Tennis is een fantastisch nieuw lesprogramma dat kinderen in de leeftijd
van 3 t/m 8 jaar zal motiveren en activeren om te gaan bewegen.
De beginselen van het tennis wordt op een ludieke en uitdagende manier
spelenderwijs aangeleerd.
Belangrijke aspecten zoals muziek, stickers, vrolijke kleuren, grote lichte tennisballen,
kindvriendelijke tennisrackets en kleine netjes komen in alle lessen terug.

Belangrijke data:
Vrijdag 15 februari 2019
Donderdag 21 februari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Koffieochtend bij koffiecorner – voor alle ouders
Studiedag – Alle leerlingen vrij!
Evaluatie- en Planningsdag – Alle leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie – Alle leerlingen vrij!

Bijlage:
-

Flyer Happy Kids Tennis

Het team van SWS Balans wenst u
een fijn weekend!
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