Balans
De meivakantie is alweer in aantocht! Tijd voor een korte terugblik op de afgelopen weken.
In de week van 25 maart zijn alle leerlingen bij de schoolfotograaf geweest en zijn ook de
klassenfoto’s gemaakt. Binnenkort kunnen we de mooie foto’s bekijken en bestellen!
Op maandag 8 april is er door de hele school een vossenjacht gehouden. Alle groepen zijn
op zoek gegaan naar de verklede ‘vossen’, samen met vele hulpouders. Mede hierdoor was
het een groot succes!
Ook waren vorige week vrijdag de Koningsspelen, waarbij leerlingen, leerkrachten en
hulpouders gekleed in het oranje, rood, wit of blauw een leuke dag hebben beleefd.
Naast deze activiteiten waren afgelopen dinsdag en gisteren de rapportavonden op school,
waarbij de vorderingen van de leerlingen met ouders (in de groepen 6 t/m 8 met de
leerlingen samen) zijn besproken.
Ten slotte zijn er vandaag op school en in de kerk mooie paasvieringen gehouden.
Na deze drukke, gezellige periode mogen de leerlingen en leerkrachten even genieten van
een welverdiende vakantie! Joyce Nieuwkoop komt na de vakantie nog even niet terug, wij
wensen haar een goed zwangerschapsverlof toe!

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 27 mei 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

Benjamin van Oosterom: nieuwe uitdaging
De afgelopen dertien jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij ons op school: eerst als
leerkracht, daarna als leerkracht in combinatie met het verzorgen van lessen Extra Uitdaging
aan leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en de laatste jaren als intern begeleider.
Het samenwerken met kinderen, ouders en collega’s vind ik nog steeds ontzettend leuk.
Toch is het moment gekomen om aan het einde van het schooljaar te stoppen op
SWS Balans om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Ik wil alle leerlingen, ouders en collega’s bedanken voor alle mooie momenten die ik hier op
school heb mogen meemaken!
Benjamin van Oosterom

Medezeggenschapsraad
Tot vrijdag 12 april liep de aanmeldperiode voor de MR. We zijn blij u te kunnen mededelen
dat we twee aanmeldingen hebben mogen ontvangen. Aangezien er ook twee plaatsen
beschikbaar waren, hoeven we geen verkiezingen te houden en zullen Patty Dekker en
Xander Vos, beiden ouders van kinderen uit de groepen 1-2, de MR komen versterken.
We willen ze bij deze van harte welkom heten. In de volgende Veldpost zullen zij zich
voorstellen.

Daan van der Meer: update
Enige weken geleden heeft u kunnen lezen dat het een stuk beter gaat met me. Het gaat nu
zelfs zo positief dat ik na de meivakantie al mijn werkzaamheden week kan hervatten.
Dat betekent dat ik voor de ouders en kinderen uit de groepen 5 t/m 8 weer het
aanspreekpunt zal zijn. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de steun die ik
afgelopen jaar heb mogen voelen in woorden en reacties.
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Ruilbibliotheek - Leerlingenraad
Beste ouders en kinderen,
Met de leerlingenraad hebben wij een Ruilbibliotheek geopend. De kinderen kunnen daar
boeken lezen en boeken erin doen. Als je wilt, mag je het boek ook houden. Het is wel de
bedoeling dat je niet veel boeken houdt, want er moeten ook boeken voor andere kinderen
overblijven! We hebben de Ruilbieb geopend, omdat niet iedereen bijvoorbeeld naar de
bibliotheek mag of kan. Ook willen we dat de kinderen meer gaan lezen. En we vragen om
er veel boeken in te zetten. De biebkast staat bij de trap naar boven bij groep 3.
Groetjes,De leerlingenraad

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
•

•

De OV heeft eind maart meegeholpen bij de schoolfotografen
(kleuters bij elkaar houden, kinderen van/naar de fotoruimte
begeleiden). We zijn net als iedereen natuurlijk benieuwd naar de
schoolfoto’s van onze kinderen!
De Koningsspelen zijn feestelijk verlopen. Het was niet warm, maar
het zonnetje scheen vrolijk en de kinderen ’Pasapas’-ten zich in het zweet.
Hieronder een kleine sfeerimpressie van de-OV-in-actie:
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Wist u dat...

... er een mozaïekbankje op het schoolplein zal worden geplaatst ter ere van het
Lustrum van Balans? Dit is het cadeau van de OV aan de school. Mogelijk
gemaakt met uw ouderbijdrage!
... SWS Balans een het vignet Gezonde School heeft? Kijk voor meer informatie
op www.gezondeschool.nl.
Ingezonden berichten
In de bijlage bij deze Veldpost is informatie te vinden over de Jonger Oranje Talentendag die
op 29 april gehouden wordt. Verder staat hieronder informatie over de Vakantiepas.
VakantiepasClub meivakantie Den Haag
Het duurt nog heel even…maar dan is het toch echt weer meivakantie! Dat betekent een
nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét VakantiepasKorting.
Bootcamp4kids organiseert een gave workout om een echte hulppaashaas te worden en bij
ProDemos wordt er al knutselend, spelend en luisterend ontdekt hoe de Tweede Kamer
werkt. Maar gewoon lekker karten, surfen of naar het theater gaan kan ook!
Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere activiteiten
op www.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..

Belangrijke data:
Donderdag 18 april 2019
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Woensdag 15 mei 2019
Donderdag 30 mei 2019
Vrijdag 31mei 2019

Evaluatie- en planningsdag – Alle leerlingen vrij!
Goede Vrijdag – Alle leerlingen vrij!
Meivakantie – Alle leerlingen vrij!
Koffieochtend- Alle ouders
Hemelvaartsdag – Alle leerlingen vrij!
Alle leerlingen vrij!

Bijlagen:
- Flyer en informatie Jonger Oranje Talentendag

Het team van SWS Balans wenst iedereen
een vrolijk Pasen en een heerlijke meivakantie!
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