Balans
De afgelopen week is de schoolfotograaf op school geweest en zijn alle leerlingen
individueel en met hun groep op de foto gezet. Haar en kleding netjes verzorgd en klikken
maar… Binnenkort zullen de foto’s te bestellen zijn!
Verder zijn de voorbereidingen voor de Vossenjacht van maandag 8 april in volle gang en
ook de Koningsspelen van vrijdag 12 april worden grondig voorbereid.
Mocht u nog kunnen helpen op één van deze twee dagen, meld u zich dan alstublieft aan.
Hoe meer hulp, hoe meer plezier! Vanaf maandag 1 april kunt u via Social Schools inschrijven
voor de rapportavonden van donderdag 11 april en dinsdag 16 april. Tenslotte is er op
dinsdag 9 april inloopochtend en kunnen de kinderen in de klassen hun werkjes laten zien of
hun ouders het Chromebook eens tonen. Hierna bent u van harte welkom bij de koffiecorner
om een lekker bakkie koffie of thee te drinken en andere ouders te ontmoeten.

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 17 april 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

Social Schools (voorheen Digiduif)
Er zijn al veel ouders die zich aangemeld hebben voor de opvolger van Digiduif, Social
Schools.
Op 1 april om 19.00 uur zullen de oudergesprekken weer ‘open’ gezet worden, zodat u zich
kunt inschrijven voor de gesprekken met de leerkracht. Het is dan noodzakelijk dat u zich bij
Social Schools heeft aangemeld. Anders dan bij Digiduif wordt er niet meer gewerkt met
‘primaire ouders’. We hebben dus één van uw aangemelde emailadressen geselecteerd.
Het kan dus zijn dat u de uitnodiging op een ander mailadres binnenkrijgt.
Tevens willen we u nogmaals wijzen op het feit dat Social Schools alle gegeven
toestemmingen niet kon overnemen.
Dus we willen u vragen uw gegevens te delen met de ouders van de klas. Dit op verzoek van
vele andere ouders. U kunt hiervoor inloggen bij Social Schools. Rechtsboven kunt u op uw
naam klikken en vervolgens op ‘account en profiel’. Onder ‘zichtbaar voor ouders’ kunt u zelf
aangeven welke gegevens u wilt delen. Altijd handig als uw kind bij een klasgenoot gaat
spelen. Verder is er afgelopen woensdag een aanpassing gedaan in Social Schools. U kon
alle kinderen en ouders van een heel leerjaar zien. Nu kunt u de gegevens van de kinderen
en ouders uit de eigen groep bekijken.

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 Social Schools 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.

Pasen
Op woensdag 17 april vieren we Pasen. De groepen 1 t/m 7 hebben dan een viering. Voor
de groepen 1/ 2 doen we dit in de gymzaal, groep 3 en 4 gaan naar de Leidraad en groep 5
t/m 7 naar de Petrus en Pauluskerk. Groep 8 gaat, i.v.m. citotoetsen, niet mee naar de kerk.
Na de viering is er, ook voor de groepen 8, op school een High-10tje!
Hiervoor zou het fijn zijn als u uw kind een beker en een mes (voorzien van naam) mee kunt
geven.
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Informatie Koningsspelen op Balans op vrijdag 12 april 2019
Hieronder vindt u informatie over de Koningsspelen:
- Dit jaar is er geen Koningsdag-ontbijt op school.
- De dresscode voor deze feestelijke dag is: Oranje, rood, wit of blauw
- Deze dag hanteren wij de gebruikelijke lestijden.
- Als 10-uurtje is er het schoolfruit. Via Social Schools krijgt u een week van tevoren bericht wat
het fruit van die dag is. Een gezond alternatief/aanvulling is welkom.
- De groepen 6 t/m 8 hebben op deze dag gymspullen nodig.
- De organisatie rondom de workshops voor de groepen 6-8 is nog in volle gang maar, we
willen u alvast vragen de leerlingen van de groepen 6-8 voor de zekerheid (oude) kleding
mee te geven die vies mag worden.
- Hulpouders die zich hebben ingeschreven ontvangen een e-mail met informatie in de week
voor de Koningsspelen. Heeft u zich wel ingeschreven, maar niets ontvangen? Neem dan
a.u.b. contact op met juf Maaike (groep 5b) via (mdleeuw@swsbalans.nl).
- Wilt u graag helpen tijdens de spellen in de ochtend, maar heeft u zich nog niet
opgegeven? Graag! Geef u dan zo snel mogelijk op door te mailen naar
mdleeuw@swsbalans.nl).
Alle hulpouders verzamelen uiterlijk 8:30 uur bij de glazen deuren (beneden, zwarte trap bij
de groepen 3).

Medezeggenschapsraad: kandidaten gezocht
De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplichte inspraakorgaan van de school.
Een MR bestaat altijd uit een teamgeleding en een oudergeleding. De leden worden voor
een periode van vier jaar gekozen. De MR ondersteunt de directie bij beleidsvoering,
evaluaties en geeft advies. De vergaderingen vinden ongeveer eens in de zes weken op een
avond plaats. Er is een open en zakelijke sfeer, met aandacht voor personen en
omstandigheden. De MR van Balans heeft de volgende samenstelling;
De teamgeleding: Vincent Korving, Lianne Kusse, Anouk Harms en Janneke Roos
De oudergeleding: Reinier Kleijne, Nick van Eijk, Monique Wagenaar en Sabine Minkman
Wij zoeken 2 nieuwe kandidaten voor de oudergeleding van de MR vanaf het schooljaar
2019-2020. Belangstellenden voor deelname aan de MR worden verzocht om hun interesse
op het aanmeldingsformulier kenbaar te maken.
Dit formulier vindt u in de bijlage bij deze Veldpost. Het formulier kan uiterlijk tot vrijdag 12
april 2019, 15.15 uur ingeleverd worden bij Radhia Ayari, administratie. Wanneer er meer dan
twee kandidaten zich aanmelden, zullen er verkiezingen plaatsvinden. De lijst met
kandidaten zal in de Veldpost van 17 april 2019 bekend worden gemaakt. De kandidaten
zullen hierna, met foto en een onderbouwing van hun kandidaatstelling, op de site staan
onder het kopje MR. De verkiezingen zullen plaatsvinden in de week van 10 juni 2019. Dit
geschiedt volgens het MR reglement, twee maanden na de bekendmaking van de
kandidaten. De nieuwe MR-leden zullen op 14 juni 2019 bekend worden gemaakt via Social
Schools.
Mocht u zich aangesproken voelen door het werk van de MR, aarzel dan niet om u aan te
melden! Meer informatie kunt u opvragen bij jroos@swsbalans.nl of vkorving@swsbalans.nl.
Daarnaast staat het u altijd vrij een van de ouders aan te spreken, die nu zitting hebben in de
MR. Algemene informatie over de medezeggenschapsraad kunt u vinden op de site van
onze stichting, www.lucasonderwijs.nl, onder het kopje Lucas onderwijs, medezeggenschap.
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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.

Hulp gezocht voor de schoolbieb
Balans vindt het belangrijk om het lezen vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Daarom vind je
bovenaan de trap onze eigen schoolbieb. We zijn voor deze bieb op zoek naar hulpouders,
hulpopa’s of hulpoma’s die het leuk vinden om mee te helpen. Vind je de schoolbieb ook
belangrijk? Meld je dan aan!

Wat doe je als hulp(groot)ouder in de bieb op school?
- Scannen van de boeken bij uitlenen en innemen
Net als in de openbare bibliotheek worden de boeken bij ons gescand, zodat
duidelijk is wie welk boek heeft geleend. De bieb pc is gemakkelijk in gebruik en
we hebben duidelijke handleidingen. Deze werkzaamheden heb je daardoor snel
onder de knie, ook als je weinig ervaring hebt met computers.
- Boeken terugplaatsen in de kasten
De boeken moeten gemakkelijk terug te vinden zijn en aantrekkelijk
gepresenteerd worden.
- Leerlingen helpen bij het zoeken van een geschikt boek
Soms zijn kinderen op zoek naar een boek over een bepaald onderwerp of
hebben ze een beetje hulp nodig om een geschikt boek te kiezen.
- Toezicht houden op het gedrag van de leerlingen in de bieb
We zijn zuinig op onze boeken.
We zoeken hulp op:
- dinsdagmorgen van 8.30 tot 9.15 uur
- in de maanden april/mei/juni op vrijdagmorgen van 8.30 tot 9.15 uur
Ben je beschikbaar en lijkt het je leuk om ons af en toe mee te helpen? Laat dan je gegevens
bij een van de biebcollega’s. Loop gezellig bij ons binnen om mee te kijken of neem contact
op met Simone van Vliet svvliet@swsbalans.nl
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Bericht van de Oudervereniging
•

•

De lente is duidelijk uitgebarsten op Balans, wat ziet de hal
er weer prachtig uit! Met dank natuurlijk aan alle
hulpouders die (ondanks de wijziging in de datum van de
versieravond) hebben kunnen helpen.
Op woensdag 17 april vieren we het paasfeest op Balans. Groep 8 kan helaas niet mee
naar de kerk vanwege de CITO, maar de leerlingen krijgen natuurlijk wel een feestelijk
high-tientje. Succes met de CITO!
Wist u dat...
... de Koningsspelen dit jaar al op 12 april worden gehouden? Dit i.v.m. Pasen en
de meivakantie. Heeft u zich al opgegeven als hulpouder?
... de OV-leden ook meehelpen bij de schoolfotograaf? De OV organiseert niet
alleen van alles, maar ondersteunt het team van Balans waar het ook maar
nodig is!

Verteltassen een succes, extra handen nodig
Het afgelopen half jaar zijn wij samen met ouders druk bezig geweest met het maken van
verteltassen. In iedere kleuterklas is er een verteltas die met veel enthousiasme en plezier
wordt gebruikt door de kinderen. Deze tas gaat wekelijks met een kind uit de klas mee naar
huis. Thuis wordt er dan een boek gelezen en worden er opdrachten en spelletjes gedaan
die bij het boek passen. Omdat de kinderen zo enthousiast zijn, zijn we bezig om voor iedere
klas nog een tas te maken en we hopen het later door te kunnen trekken naar de groepen 3
en 4. We kunnen bij het maken van de tassen nog extra handen gebruiken!
De moeder van Leandra uit groep 1/2c heeft de tassen voor ons gemaakt en vele andere
ouders hebben geholpen om de tassen te kunnen vullen! Fantastisch!
Er staan komende tijd nog 3 momenten geprikt om met de tassen aan de slag te gaan,
zodat deze nog voor het einde van het schooljaar met de kinderen mee kunnen.
5 april 13.00 uur-14.55 uur
10 mei 13.00 uur-14.55 uur
24 mei 13.00 uur-14.55 uur
Komt u ons helpen?

Schoolvakanties 2019-2020
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Ingezonden berichten
In de bijlagen bij deze Veldpost is een aanmeldingsformulier van de
medezeggenschapsraad toegevoegd. Verder zijn er flyers toegevoegd betreffende
tennislessen in Leidschenveen en over het sprookje Annelie en Jodokus. Hieronder staat ook
nog informatie over de kinderclub bij de Leidraad en informatie over het sprookje.
PKN Leidschenveen:
Donderdag 28 maart is er kinderclub voor kinderen van 4-12 jaar in de Leidraad, Harriet
Freezerhof 20 In Leidschenveen. We luisteren naar een bijbelverhaal en doen wisselend een
spel of knustselactiviteit. Uw kind is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Carianne Bron via rene.carianne@online.nl.
KinTo speelt 6 en 7 april 2019 om 14:00 uur in samenwerking met Het Voetlicht een vrolijk
sprookje in Theater CulturA in Nootdorp
ANNELIE EN JODOKUS geschreven Mari-Anne van der Veer-Swank en gespeeld door
volwassenen en kinderen. Prinses Annelie is een akelig, ondankbaar en ontevreden meisje.
Ze vertikt het om haar bed uit te komen. Vooral Sara, de hofdame, heeft het zwaar te
verduren. Als ze haar lappenpop Jodokus uit haar bed gooit, wordt deze levend. Hij dwingt
Annelie mee te gaan de wijde wereld in. Ze zal heel veel moeten leren. Zo komt Annelie in
het Dikkebuikenland, het Armeliedenland en het Zotte Kinderland. Heel langzaam verandert
Annelie van een akelig kind in een lief en dankbaar meisje. Als Jodokus tevreden is, neemt hij
haar mee terug naar huis. Wanneer Annelie wakker wordt in haar eigen bed, is Jodokus weer
een pop geworden. Sara is stomverbaasd, want Annelie is totaal veranderd. Sara gelooft
niets van haar verhalen. Heeft Annelie koorts of heeft ze soms gedroomd? Maar waar is dan
toch haar ene sok?
Dit prachtige sprookje, leuk voor alle leeftijden, dus voor gezinnen, maar ook voor opa’s en
oma’s,wordt u gepresenteerd door KinTo in samenwerking met Het Voetlicht in Theater
CulturA in Nootdorp op 6 en 7 april om 14:00 uur onder regie van René Speelman, Susanne
Buitenhek en Suzan Coolen. Kaarten à € 9,- kunt u telefonisch 06-8113 8114 of via
www.hetvoetlicht.com reserveren.

Belangrijke data:
Vrijdag 5 april 2019
Maandag 8 april 2019
Donderdag 11 april 2019
Vrijdag 12 april 2019
Dinsdag 16 april 2019
Donderdag 18 april 2019
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Rapport mee- Groepen 2 t/m 8
Vossenjacht – Groepen 1 t/m 8
Oudergesprekken – Groepen 1 t/m 8
Koningsspelen
Oudergesprekken – Groepen 1 t/m 8
Evaluatie- en planningsdag – Alle leerlingen vrij!
Goede Vrijdag – Alle leerlingen vrij!
Meivakantie – Alle leerlingen vrij!

Bijlagen:
- Aanmeldingsformulier Medezeggenschapsraad
- Flyer Sprookje Annelie en Jodokus
- Flyer Tennis Leidschenveen

Het team van SWS Balans wenst iedereen
een fijn weekend!
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