Balans
Het schooljaar 2018-2019 zit er alweer bijna op en is ons inziens voorbij gevlogen.
Vorige week heeft de wenmiddag plaatsgevonden, waarbij de leerlingen kennis hebben
gemaakt met hun nieuwe leerkracht(en). Alhoewel het afscheid nemen van hun huidige
klas altijd zwaar valt, hebben de leerkrachten alweer veel zin in hun nieuwe klas.
Verder hebben de leerlingen van de groepen 8 zaterdag een spetterende musical
neergezet en zijn ze afgelopen maandag letterlijk de school uitgegooid. De Oudervereniging
was bij de musicaluitvoering de gehele dag aanwezig om iedereen te voorzien van een
hapje en een drankje. En bij het ‘uit de school gooien’ stond de Oudervereniging ze buiten
op te wachten met een mooie zonnebloem. Ontzettend bedankt voor de inzet!
En dan als klap de spreekwoordelijke vuurpijl hebben we ons 20-jarige bestaan de afgelopen
dagen afgesloten met een photobooth, een gezellige pannenkoekenlunch op de arena en
een springkussen.
Wij wensen u allemaal een heerlijke vakantie toe en hopen u volgend schooljaar weer in
groten getale te ontmoeten!

Veldpost
In de Veldpost wordt door ons maandelijks aangegeven welke zaken er bij ons op school en
in de wijk spelen. De eerste Veldpost zal op vrijdag 27 september 2019 verschijnen.
Algemene zaken kunt u vinden in de schoolgids die op de website staat.

Oud&Nieuw
Een aantal van onze collega’s gaan na de vakantie nieuwe mooie uitdagingen aan.
Benjamin van Oosterom, Wendy Melchior, Jan Anholts, Inge Hamers, Zehra Tas en Orlande
Claecrks, we wensen jullie ontzettend veel plezier met al jullie mooie avonturen!
Ook Anouk Harms en Yvette de Ruijter zien we niet direct na de vakantie terug. Zij mogen
genieten van hun zwangerschapsverlof.
Na de vakantie mogen we gelukkig een aantal nieuwe collega’s welkom heten; Debby van
Baalen, Caroline Zorn, Linda Zuidema, Wendy Ammerlaan, Marion Brekelmans en Daryl
Tiehuis. We verheugen ons op jullie komst!

Uitnodiging Oudervertelgesprekken
In de vakantie gaat u allemaal een mail ontvangen vanuit Social Schools. In deze mail wordt
er aangekondigd dat u zich kunt gaan inschrijven voor de gesprekken die aan het begin van
het nieuwe schooljaar zullen plaatsvinden voor de groepen 3 t/m 8.
Dit bericht kan pas in de vakantie worden verstuurd, omdat de kinderen dan overgezet
worden naar hun nieuwe klas. Mocht u onverhoopt toch nog problemen ondervinden met
het inschrijven, dan kunt u altijd mailen naar Daan van der Meer (dvdmeer@kcbalans.nl).

Nieuwe emailadressen
In de zomervakantie verhuizen alle leerkrachten naar een nieuw (email)adres in verband met
het verder gaan als kindcentrum. Na de vakantie zal elke leerkracht te bereiken zijn op dit
nieuwe emailadres. @kcbalans.nl. Niet alleen de leerkrachten krijgen een nieuw emailadres;
maar iedereen die @swsbalans.nl had, krijgt nu @kcbalans.nl achter zijn naam. Vergeet u dit
ook niet aan te passen in uw adresboek?
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Belangrijke emailadressen
Algemeen
info@kcbalans.nl
Afmelden
afmelden@kcbalans.nl
(Dit gaat bij voorkeur via de app van Social Schools, zodat het in één systeem terecht komt.
Oudervereniging
ouderverenining@kcbalans.nl
Overblijf
overblijven@kcbalans.nl

Website
Niet alleen de emailadressen worden nieuw. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een
nieuwe website. Na verschillende onderzoeken en overlegmomenten met ouders wordt een
nieuwe website samengesteld. Na de vakantie zijn we te bereiken op www.kcbalans.nl.
De site zal dan nog niet definitief klaar zijn en we staan ook altijd open voor suggesties.
Dus mocht u deze willen delen, horen wij dit graag.
Met de overstap naar een nieuwe website is er ook een moment van afscheid gekomen.
Onze vrijwilliger Ben Rehorst (ouder van Balans van het eerste uur) zal na 20 jaar trouwe dienst
kunnen gaan genieten van een website-pensioen. Deze goede man is inmiddels opa van de
kleinkinderen van zijn dochter die als kind op Balans heeft gezeten en is al die tijd onze
website blijven doen. En…. u mag zich niet vergissen hoeveel tijd, ziel en zaligheid Ben
gestopt heeft in de site. We konden hem ’s avonds laat (op kamp zelfs ’s nachts) mailen en
de volgende dag om 5 uur zette Ben dan zijn wekker om u als ouder te voorzien van de
laatste nieuwtjes. Via deze weg willen we Ben dus ook enorm bedanken voor al zijn geduld
en zijn vele computeruurtjes voor Balans. Aan Ben: Ik durf te stellen dat je menig ouder en
kind enorm gelukkig gemaakt hebt door al jouw werk voor Balans. We hebben een aantal
jaren geleden een computereiland gedoopt tot ‘Ben Rehorst Plein’. Het computereiland is er
niet meer, maar je naambord zal altijd een prominente plek in de school houden!
Dank je wel Ben!

Bericht van de Oudervereniging
•

•

•
•

•

De laatste (feestelijke!) schoolweek is bijna afgelopen.
De OV kijkt moe maar voldaan terug op een druk en gezellig
schooljaar met vele mooie activiteiten. Dank ook aan meester
Daan, juf Maaike en
juf Nadine die dit schooljaar vanuit het team met ons meewerkten en meedachten.
Door het vertrek van een flink aantal actieve leden begon de OV het schooljaar
2018-2019 met maar zes leden... Gelukkig meldden zich al gauw heel veel nieuwe
actieve ouders, zodat de OV toch op volle kracht aan de slag kon.
Daar zijn wij erg blij mee!
Eind juni was de Sportweek. De OV heeft geholpen met de logistiek rondom deze dagen.
Op zaterdag 13 juli heeft groep 8 met een musical afscheid genomen van Balans.
De OV was de hele dag aanwezig om de ouders (en andere bezoekers) en kinderen van
versnaperingen te voorzien. Aan de leerlingen van groep 8: heel veel succes op het VO!
Daniëlle Kramer heeft tijdens het jaarlijkse afsluitende OV-etentje afscheid genomen van
de OV. Daniëlle, heel veel dank voor je jarenlange hulp!
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Wist u dat...
... de flesjes water en appels die de kinderen tijdens de Sportweek kregen,
gesponsord werden door Dirk Leidschenveen? Daar zijn we
blij mee! Dus Dirk, bedankt voor deze gezonde traktatie!

De Oudervereniging van kc Balans wenst u en uw kinderen
een heerlijke zomervakantie!

Vlnr: Necati, Cindy, Anna, Lisette, Alma, Farisha, Monique, Anjori, Tessa, Daphne en Cynthia
Niet op de foto: Ana, Daniëlle, Marielle en Sandy

Totaaloverzicht vakantiedagen schooljaar 2019-2020
Hieronder vindt u in een totaaloverzicht alle vakantiedagen van het schooljaar 2019-2020,
aangevuld met de extra vrije dagen die de kinderen hebben. Op de studiedagen zullen alle
leerkrachten zich bezighouden met deskundigheidsbevordering. Ook ziet u de term E&P-dag.
De afkorting staat voor evaluatie- en planningsdag. Op deze dagen buigt het team van
Balans zich over de planning van de leerstof en het evalueren van de achterliggende
periode. Om iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen, hebben we ervoor gekozen de
vrije dagen voor de kinderen gedurende het jaar over alle dagen van de week te verdelen.
De planning is goedgekeurd door de MR van Balans.
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Op onderstaande dagen zijn alle kinderen vrij:
E&P-dag

16 september 2019

Prinsjesdag

17 september 2019

Herfstvakantie

21 oktober tot en met 25 oktober 2019

Studiedag

4 november 2019

E&P-dag

27 november 2019

Vrije dag vóór de Kerstvakantie

20 december 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Studiedag

20 februari 2020

E&P-dag

21 februari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari tot en met 28 februari 2020

Goede vrijdag

10 april 2020

E&P-dag

14 april 2020

Meivakantie (inclusief Koningsdag
en Bevrijdingsdag)

27 april tot en met 8 mei 2020

Studiedag

20 mei 2020

Hemelvaart

21 mei en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

1 juni 2020

E&P-dag

3 juli 2020

Vrije dag vóór de zomervakantie

17 juli 2020

Zomervakantie

20 juli tot en met 28 augustus 2020

Ingezonden berichten
In de bijlage bij deze Veldpost is informatie te vinden over activiteiten die in de
zomervakantie in Leidschenveen worden georganiseerd. Verder is er informatie te vinden
over de Voorburgse Rugby Club en over kickboksen voor kinderen.

Belangrijke data:
Vrijdag 19 juli 2019
Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus
Maandag 2 september
Vrijdag 27 september

Alle kinderen zijn vrij!
Zomervakantie – Alle kinderen zijn vrij!
Eerste schooldag, schooljaar 2019-2020
Eerste Veldpost, schooljaar 2019-2020
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Bijlagen:
- Flyer activiteiten zomervakantie in Leidschenveen
- Flyer Voorburgse Rugby Club
- Flyer Kickboksen voor kinderen

Het team van kc Balans wenst
alle kinderen en ouders
een heerlijke vakantie!
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