Balans
Het is ongelooflijk maar de leerlingen en de leerkrachten zijn alweer bezig met de
laatste weken van het schooljaar, maar ook in deze weken staat er nog veel te
gebeuren. Veel van de kinderen hebben de Avondvierdaagse gelopen onder
aanmoediging van verschillende leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
Volgende week gaan de leerlingen van de groepen 8 volgende week op
Kamp, we hopen dat zij een super week hebben! In de komende periode staat de
sportweek en de afsluiting van het lustrum jaar centraal. We verheugen ons dan ook
op een drukke, gezellige periode!

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 28 juni 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

Geboorte dochter van Joyce en Florian
Op woensdag 5 juni is de dochter van Joyce (Groep 7b) en Florian (5c) geboren: Amy
Nieuwkoop. We wensen Amy heel veel geluk in haar leventje met twee trotse ouders!

Medezeggenschapsraad
Wij zijn erg blij dat Patty Dekker en Xander Vos vanaf schooljaar 2019-2020 namens de ouders
in de MR zitting zullen nemen. Graag stellen zij zich kort aan u voor.
Mijn naam is Patty Dekker. Mijn zoon Tieme zit in groep 1/2B en heeft het erg naar zijn zin op
school. Daarnaast gaat hij twee middagen naar de NSO bij Vlietkinderen. Doordat ik daar in
de OC zit, heb ik al eens een vergadering bijgewoond van de MR. Ik werd erg enthousiast
over de plannen die er zijn om o.a. toe te werken naar een kindcentrum in samenwerking
met Vlietkinderen.
Het lijkt mij dan ook een goede en leuke positie om als ouder beide te kunnen
vertegenwoordigen. Daarbij wil ik graag meedenken over onderwerpen ter verbetering van
de school waar de kinderen in alle veiligheid en met veel plezier naar toe gaan.
Ik ben Xander Vos, 32 jaar en vader van dochter Bo die volgend jaar naar groep 3 gaat.
In het dagelijks leven ben ik Credit Manager bij een internationale industriële dienstverlener.
Daarnaast heb ik een tweetal eigen ondernemingen in het creditmanagement alsmede in
de beveiligingsbranche. Als hobby sport ik graag.
Mijn motivatie om onderdeel uit te maken van de MR komt voort uit een stukje betrokkenheid
en enthousiasme om mee te denken op welk niveau dan ook. Ik hoop met mijn persoonlijke
eigenschappen en denkwijze hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Social Schools
Wist u dat u met meerdere accounts kunt zien welke berichten er naar de groep van uw kind
gestuurd worden?
U kunt niet alleen de vader en de moeder aanmelden voor een account, maar ook opa,
oma en eventueel de oppas. U bepaalt dit zelf! Op deze manier kunnen meer mensen
gebruik maken van de mogelijkheden die Social Schools biedt.
Helaas is er nog geen apart opa/oma account, dus zij zullen hetzelfde zien als u.
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Indien u meerdere accounts wilt koppelen, heeft u een zogenaamde koppelcode nodig. De
gemakkelijkste wijze om deze te verkrijgen is een email te sturen naar Radhia en daarin te
vragen naar de koppelcode van uw kind(eren) en daarin ook te schrijven naar welk
emailadres deze code gestuurd kan worden. U krijgt dan de mogelijkheid geboden door
heel eenvoudig te klikken.

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl,
betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Focustraject
Eerder dit jaar kreeg u van ons de flyer over het traject waarbij we bezig zijn met het
intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Dat heeft o.a. geresulteerd in
een gezamenlijk koersplan en een gezamenlijke informatiegids. Op de werkvloer is de
samenwerking al goed te zien: in de groepen 1 t/m 5 zijn er extra mensen aan de groepen
toegevoegd en binnenkort gaan er ook drie mensen vanuit de opvang mee op kamp. De
ruimtes van de drie gebouwen zijn voor gezamenlijk gebruik en er zijn voor komend jaar weer
meer initiatieven die passen bij de vorming van een kindcentrum. We houden u op de
hoogte.

Andere tijden?
We hebben dit jaar gekeken naar de verandering in schooltijden (bijvoorbeeld een
continurooster). Het team heeft een aantal scholen bezocht om de voor- en nadelen te
bespreken. We zijn er nog niet uit. Dus volgend jaar zullen we hier verder onderzoek naar
doen. Er verandert dus voorlopig nog niets.

Sportdag
Op donderdag 27 juni zullen de groepen 6 t/m 8 hun sportdag houden bij atletiek vereniging
Sparta. We verwachten dat alle kinderen tussen 08:15u en 08:40u in sportkleding worden
gebracht, met een lunchpakket. Het gezonde tienuurtje wordt door de Oudervereniging
verzorgd en hoeft dus niet zelf te worden meegenomen. Denkt u ook aan de mogelijkheid
om te carpoolen met ouders uit de straat of klas?
We gaan er vanuit dat we deze dag prachtig weer hebben! Wilt u bij mooi weer zorgen dat
de kinderen ’s morgens al zijn ingesmeerd en dat er een flesje water, voorzien van naam en
klas, mee gaat? Houd de twitter, uw e-mail en website van Balans in de gaten. Mocht het
weer tegenvallen, zal er om 07:30 uur worden besloten de sportdag niet door te laten gaan.
Alle kinderen worden dan op de normale schooltijden op Balans verwacht.
Tussen 14:30u en 14:45u kunnen de kinderen weer worden opgehaald bij het terrein van
Sparta.
Hulpouders(!):

Mocht u zich willen aanmelden als hulpouder, kunt u zich via de
formulieren in Social Schools aanmelden. Hulpouders ontvangen in de
week voor de sportdag meer informatie via de mail.
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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
•

•

•

De OV heeft op 15, 16 en 17 mei in totaal 301 kaartjes
verkocht voor de Avondvierdaagse! Best een klus in een
halfuur tijd per ochtend...
Eind juni zijn de sportdagen. De kleuters, middenbouw
en bovenbouw sporten elk op een andere dag (en
locatie). We zijn heel blij dat we de Dirk in
Leidschenveen bereid hebben gevonden gezonde
versnaperingen te verzorgen: appels en flesjes water. Dat sport lekker!
Op donderdag 6 juni is de Algemene Ledenvergadering (ALV). U bent van harte welkom
om deze vergadering bij te wonen. De ALV start om 19:45 in de teamkamer.
U kunt gewoon binnen lopen, vooraf aanmelden is niet nodig. Graag tot dan!

Wist u dat...
... bij de ALV de jaarrekening over het schooljaar 2017-2018 wordt vastgesteld en
de begroting voor 2019-2020 wordt gepresenteerd? Het gaat dus om wat er is
gedaan en gaat gebeuren met uw ouderbijdrage!

Hockeytoernooi groepen 5 t/m 8
Op woensdag 22 mei hebben 14 meiden uit de groepen 5 en 6 meegedaan aan het Haags
hockeytoernooi.
Er is die dag gestreden tegen heel veel Haagse basisscholen.
Aan het einde van de dag waren een 3e en 4e plaats het mooie resultaat!
Op woensdag 29 mei spelen de kinderen van de groepen 7 en 8 het toernooi.
Er zal dan een jongensteam en een meidenteam de strijd aan gaan met de andere teams
uit Den Haag. We wensen deze teams veel succes met het toernooi!

Sportstrippenkaart Leidschendam/Voorburg
Afgelopen week hebben alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de sportstrippenkaart van de
gemeente Leidschendam/Voorburg meegekregen.
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Met deze strippenkaart zijn tal van sporten gratis uit te proberen.
Kijk op www.senw-lv.nl/sportstrippenkaart voor meer informatie.

Ingezonden berichten
In de bijlage bij deze Veldpost is informatie te vinden over de Sportstrippenkaart. Daarnaast is
er een flyer toegevoegd over ‘Jeugd Vakantie Aktiviteiten’.

Belangrijke data:
Vrijdag 7 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni
Woensdag 26 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni

Evaluatie en planningsdag – Alle leerlingen vrij!
Tweede pinksterdag – Alle leerlingen vrij!
Kamp – groepen 8
Sportdag – groepen ½
Sportdag – groepen 6, 7 en 8
Sportdag – groepen 3, 4 en 5

Bijlagen:
- Flyer Sportstrippenkaart 2019
- Flyer ‘Jeugd Vakantie Aktivteiten’

Het team van SWS Balans wenst iedereen
een lekker lang weekend!
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