Balans
We mogen alweer gaan genieten van de eerste vakantie van 2019.
De afgelopen weken is er hard gewerkt, veel getoetst en pret gemaakt. Op 14 februari stond
de dag in het teken van de liefde. Wat een lieve brieven, kaarten en tekeningen zijn er
verzonden. Maar niet alleen op Valentijnsdag waren er leuke berichten, Anouk Harms liet ons
weten in verwachting te zijn. Gefeliciteerd Anouk!
Op 15 februari heeft u in de klas kunnen kijken en hebben wij een koffieochtend gehad,
bedankt voor uw komst. Ook Daan van der Meer was hierbij aanwezig. Het doet ons goed u
te melden dat hij inmiddels weer 20 uur per week aan het werk is.
Het volgende inloopmoment met koffieochtend vindt plaats op 18 maart. Ook dan bent u
weer van harte welkom. Morgen gaan de leerkrachten gezamenlijk op pad. Ze bezoeken
verschillende scholen in het land, waaronder kindcentrum Toverberg, Laterna Magica en
stichting De Noordwijkse Methode. Er wordt gekeken naar hoe deze scholen invulling geven
aan maatwerk voor kinderen, school-, lestijden en kindcentrum-vorming. Kortom, een
interessante dag, waarbij weer leuke ideeën worden opgedaan voor Balans. Op vrijdag
hebben de leerkrachten een studiedag waarnaar eenieder kan genieten van de
voorjaarsvakantie. Wij wensen alle leerlingen en ouders een heerlijke voorjaarsvakantie!

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 29 maart 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

DigiDuif wordt Social Schools
We hebben u reeds geïnformeerd over het samengaan van Digiduif met Social Schools.
Inmiddels heeft deze overgang plaatsgevonden en gebruiken we de naam Digiduif niet
meer. Er is een speciale informatiesite gemaakt voor ouders met een zeer duidelijke
instructievideo. Zoals u zult merken, zullen wij in het begin niet alle nieuwe mogelijkheden (die
in de instructievideo te zien zijn) van Social Schools benutten. We zullen eerst onderzoeken of
deze ook een meerwaarde zijn. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Om in te loggen bij Social Schools kunt u dezelfde gegevens (emailadres en wachtwoord)
gebruiken als dat u gebruikte bij Digiduif. Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u klikken
op ‘wachtwoord vergeten’. In verband met de Privacy wetgeving mocht Social Schools uw
gegevens (telefoonnummer, adres, emailadres) niet delen met andere ouders. U zult hier
opnieuw even toestemming voor moeten geven.
Als u inlogt via de pc kunt u rechtsboven op uw naam – Account & profiel klikken. Onderaan
de pagina kunt uw gegevens aanklikken:
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Wanneer u onder het kopje ‘Zichtbaar voor ouders’ aan vinkt worden uw gegevens
zichtbaar voor andere ouders. Dit dient u eenmalig opnieuw te doen voor de gegevens die u
wilt delen.
Mocht u tegen uitdagingen aanlopen, dan horen wij dit natuurlijk graag. U kunt mailen naar
dvdmeer@swsbalans.nl.

Staking
Afgelopen week heeft u van uw kind een brief mee naar huis gekregen over de staking die
de vakbonden AOb en FNV voor vrijdag 15 maart hebben aangekondigd. Een deel van het
team van Balans heeft aangegeven gehoor te geven aan deze oproep. Niet zozeer om
aandacht te vragen voor meer salaris of de werkdruk, maar wel omdat zij vinden dat het
beroep het verdiend om meer aandacht en waardering te krijgen.
Het lerarentekort in deze regio is enorm en, ondanks dat Balans nog geen tekort ervaart,
daardoor komt de komende jaren de continuïteit van het onderwijs onder grote druk te
staan. Meer waardering voor dit prachtige vak zal hopelijk meer mensen trekken om in het
onderwijs te gaan werken.
Doordat er leraren gaan staken is het niet mogelijk om een reguliere onderwijsdag te
organiseren. In samenwerking met een aantal mensen van Vlietkinderen, een aantal
docenten en studenten van het ROC Mondriaan (vrijwilligers vanuit de landelijke actie van
NL_DOET) zullen we die dag een alternatief programma aanbieden. Dat betekent dat wij in
plaats van onderwijs een opvangochtend zullen organiseren.
De kinderen krijgen van 8:30 uur tot 12:00 uur een alternatief programma bestaande uit
workshops en spelactiviteiten. Er is geen middagprogramma en geen overblijf.
Daarvoor vragen wij u zelf opvang te verzorgen. Voor mensen die al gebruik maken van de
reguliere opvangorganisaties: zij weten hiervan en u kunt met hen contact opnemen voor
extra opvang.

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, 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.

Ontwikkeling kindcentrum
De besturen van Lucas Onderwijs en Vlietkinderen Kinderopvang zijn de samenwerking met
elkaar aangegaan en willen deze verdiepen en versterken. Samen willen we goede
voorzieningen voor alle kinderen organiseren. Medewerkers van onderwijs en opvang
ontmoeten elkaar en het samenwerken is in de afgelopen jaren al flink op gang gekomen.
Echte intensieve samenwerking vraagt echter om draagvlak en draagkracht, ook bestuurlijk.
Bovengenoemde partijen willen daarom de ontwikkeling van kindcentrumvoorzieningen
binnen de regio aanjagen. Dit doen we door onze krachten te bundelen en vol in te zetten
op de ontwikkeling in de praktijk. In de bijlage vindt u meer informatie over het traject waar
wij onderdeel van worden.
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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.

Bericht van de Oudervereniging
•

•

Na de drukke decembermaand lijkt het nu vrij rustig bij de OV.
Lijkt... want achter de schermen is de Paascommissie enthousiast
van start gegaan. En na Pasen wordt het weer gezellig druk met
Koningsdag en de sportdagen.
Tijdens het Paasfeest op woensdag 17 april krijgen de kinderen een ‘high-tientje’: een
feestelijk tienuurtje tussen de verschillende paasvieringen door.

Wist u dat...
... de OV jaarlijks een bedrag opzij zet voor het eerstkomende lustrum? Er is voor dit
lustrumjaar een bedrag van maar liefst € 5.000 beschikbaar. De OV overlegt
momenteel met het team van school op welke manier dit geld het beste besteed kan
worden.
... inmiddels 88% van de begrote ouderbijdrage is voldaan? Bij het verschijnen van de
vorige Veldpost stond de teller nog op 81%. Helpt u ons (en dus uw kinderen) aan de
laatste 10%? 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! Op dinsdag 5 maart van 14.00 uur -14.55 uur willen
we weer graag met u samenkomen om deze tassen te maken.
Komt u ook 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
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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!

Schoolvakanties 2019-2020

Ingezonden berichten
In de bijlage is een flyer toegevoegd betreffende de samenwerking tussen DakKindcentra,
Lucasonderwijs en Vlietkinderen. Ook is er een flyer toegevoegd over twee natuurdagen die
door Zorg voor Welzijn worden georganiseerd in de voorjaarsvakantie. Verder vindt u op de
volgende bladzijde informatie over de sportstrippenkaart en over de training ‘Piep zei de
Muis’.
Op zoek naar een leuke sport? De sportstrippenkaart helpt je op weg!
Dansen, honkbal, cricket, turnen of taekwondo: weet jij niet
welke sport bij je past? Dit is je kans! Met de Sportstrippenkaart
mag je vier sporten uitproberen bij meer dan 45
sportverenigingen in Leidschendam-Voorburg. Gewoon gratis!
Een aantal sporten kunt u als inwoner van Den Haag niet
beoefenen in de wijk Leidschenveen vandaar dat wij dit
bericht via uw school verspreiden.
Ook vaders, moeders, opa’s en oma’s kunnen met de
sportstrippenkaart gratis sporten uitproberen! Kijk dus snel op:
http://www.senw-lv.nl/sportstrippenkaart/ en meld je
eenvoudig aan voor proeflessen.
Veel sportplezier!
Piep zei de Muis – omgaan met emoties (4- 8 jaar)
‘PIEP zei de muis’ is een club voor kinderen van 4 tot 8 jaar die extra steun nodig hebben,
omdat er thuis spanning en/of stress is. Bijvoorbeeld als een ouder ziek wordt of depressief is,
als er relatieproblemen zijn of als een broertje of zusje ernstig ziek is. In de club vertelt PIEP de
muis, een handpop, over wat hij allemaal meemaakt. Iedere week staat een thema centraal
dat te maken heeft met emoties, zoals verdriet, boos zijn, bang zijn of stevig in je schoenen
staan. PIEP nodigt de kinderen uit om samen met hem voor situaties een oplossing te zoeken.
De kinderen leren zo op een speelse manier met hun gevoelens en emoties om te gaan.
Ouders en kinderen krijgen handvatten mee voor de situatie thuis. Het is een leuke club waar
kinderen veel plezier hebben en vriendjes maken.
De club start op 5 maart 2019 (na de voorjaarsvakantie).
Locatie: Piet Vink Centrum Ypenburg. Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn wekelijks op
dinsdagmiddag 15.30-17.00 uur.
Aanmelden en meer informatie: piepzeidemuisleyp@voorwelzijn.nl
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Belangrijke data:
Donderdag 21 februari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
In de week van 25 maart 2019
Vrijdag 5 april 2019
Donderdag 11 april 2019
Dinsdag 16 april 2019

Studiedag – Alle leerlingen vrij!
Evaluatie- en Planningsdag – Alle leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie – Alle leerlingen vrij!
Schoolfotograaf
Rapport mee- Groepen 2 t/m 8
Oudergesprekken – Groepen 1 t/m 8
Oudergesprekken – Groepen 1 t/m 8

Bijlagen:
- Vos in het bos Voorjaarsvakantie
- Flyer IKC

Het team van SWS Balans wenst alle leerlingen
een heerlijke voorjaarsvakantie!
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