Schoolvoetbaltoernooi!
Voor het 2e opeenvolgende jaar weer 2e na strafschoppen
Maandag 29 april 2019, SCHOOLVOETBAL, Meisjes groep 7-8
Honingzwam
Op maandag 29 april hadden wij het schoolvoetbal bij vv Alphia.
Vorig jaar hadden wij de finale gehaald en verloren met
strafschoppen. Bij de eerste wedstrijd was Juf Romy om ons aan te moedigen. Ook meester Chris was
aanwezig. De eerste wedstrijd was tegen De Fontijn, deze hebben wij gewonnen met 5-0. De tweede
wedstrijd hebben wij ook gewonnen, het werd 9-0 tegen Het Baken. Ook de laatste wedstrijd hebben
wij gewonnen met 5-0. Dit was tegen Het Startblok. Onze keepster Noor en Jennifer hebben nog geen
1 doelpunt tegen gehad. De halve finale was tegen grote meisjes van Het Mozaiek. Vanaf de halve
finale kwam Tess uit groep 5 ons versterken. Wij vochten voor elke bal en met knappe reddingen van
Jennifer bleef het 0-0. In de laatste tien minuten scoorde Mila 3x na steeds een mooie actie en voorzet
van Isis. De wedstrijd werd gewonnen met 3-0. De finale was tegen de Bonifacius. Het was een
spannende wedstrijd. De tegenstander raakte een keer de paal en in de laatste minuut werd een schot
van Daily net weggewerkt. Ook nu weer strafschoppen die wij helaas verloren. Wij zijn 2e geworden,
hebben 0 keer verloren en ook geen doelpunt tegen gehad. Juf Romy is trots op ons.
Team Spectrum Honingzwam
Mila, Jennifer, Rania, Darlissa, Isis, Noor, Mylene, Sanne (groep 7), Daily (groep 6) en Tess (groep 5).

Natuurwandeling
Het is al eventjes geleden, maar daarom niet minder leuk: op 8 april maakte groep 5 een
natuurwandeling. Leren doe je ook door te ervaren, midden in de natuur te zijn onder leiding van
gepassioneerde mensen. De kinderen hebben genoten van het Rondje Kromme Aar in het Heemgebied.

Workshopavond
Afgelopen donderdagavond was de workshopavond met de thema’s “Keuzes maken”, “Hoe help ik mijn
kind bij huiswerk” en “Sociale media”. Er waren zo’n 30 ouders en leerkrachten aanwezig die in twee
rondes hebben deelgenomen. Het mooist was het om te zien hoe ouders met elkaar in gesprek gingen
over de thema’s. Wat zijn nieuwe inzichten en wat betekent het voor mij persoonlijk. Zo ontdekten
heel wat ouders dat ze hun eigen WhatsApp niet echt beveiligd gebruiken en dat er een nieuwe dans
app is die al heel veel kinderen in de bovenbouw hebben. Hoe vaak en waarover gaat u in gesprek met
uw kinderen over hun apps? Houdt u het angstvallig een beetje uit de buurt of bent u ook gezond
nieuwsgierig en maakt u samen afspraken over het gebruik van smartphones? De reacties na afloop
waren positief. Zegt het voort! We hopen dat we volgend jaar nog meer ouders kunnen inspireren en
prikkelen met interessante thema’s.

Onderzoek
Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is
Sonja de Heij en ik ben van 2002 tot en met
2017 werkzaam geweest als leerkracht binnen de
SKBA en Morgenwijzer. Sinds vorig jaar ben ik
een andere weg ingeslagen en ben ik
pedagogische wetenschappen gaan studeren in
Leiden. Kennis opdoen bij het doen van
onderzoek en een bijdrage leveren aan de
wetenschap is van groot belang. Graag informeer
ik u over de bijzondere studie waaraan ik
verbonden ben en hoop dat u informatie wilt
delen met ouders van uw school om nieuwe
deelnemers voor het onderzoek te interesseren.
Over het onderzoek:
De Universiteit Leiden doet onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen met een specifieke
genetische aandoening, een extra X- of Y-chromosoom (de TRIXY-studie). Er is namelijk nog weinig
bekend over de ontwikkeling van deze groep kinderen, terwijl ouders hier veel vragen over hebben.
Om deze kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te helpen, is het ook belangrijk dat
kinderen zonder deze genetische aandoening meedoen aan dit onderzoek. We hopen zo de kennis over
de ontwikkeling van jonge kinderen te vergroten. Op deze manier kunnen deze ouders, andere ouders
helpen die een kind hebben met een extra X of Y-chromosoom.

Graag zou het TRIXY expertiseteam de informatie over de TRIXY-studie onder de aandacht willen
brengen bij ouders van kinderen in de leeftijd van (1tot2 jaar en van) 3 tot en met 6 jaar. Per gezin
mag een kind aan het onderzoek deelnemen. Er worden spelletjes/ testje gedaan op om de cognitieve
en sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Na afloop kunnen de ouders een cadeaubon en
een verslag met de resultaten van het onderzoek ontvangen.
Wilt u meer weten? Op www.trixyexpertisecentrum.nl en in de bijlage kunt u extra informatie vinden.
Geïnteresseerde ouders kunnen zich op de website aanmelden of via een mail aan
e.l.urbanus@fsw.leidenuniv.nl of bellen naar 071-5273777 (vragen naar mevrouw Evelien Urbanus).
Het onderzoek duurt al twee jaar en loopt nog tot en met augustus 2019.
Herhaling Extra ouderhulp Batenstein
Zo lopende dit schooljaar zijn we nog steeds bezig met het verbeteren en afronden van de vernieuwde
inrichting. En daarbij leren we, als twee locaties, van elkaar. Op de Honingzwam zijn de laatste weken
een mooie boekenhoek/bibliotheek en een sfeervolle thema-aankleding in de aula gerealiseerd. Met
hulp van ouders. Dat zouden we op de Batenstein ook heel graag willen. In het kader van de juiste
kwaliteiten op de juiste plek zoeken we daarom een aantal ouders dat hier tijd, zin en gevoel voor
heeft. Met andere woorden:
Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat de aula van de Batenstein regelmatig een nieuwe
uitstraling krijgt, die past bij het seizoen of het thema in de school? Meld je dan via
annemiekedeboer@morgenwijzer.nl of loop even langs.
Vind je het leuk om mee te zorgen voor een leuke en nette bibliotheek op de Batenstein, waar
kinderen op een fijne manier een boek kunnen uitzoeken en kunnen lezen? (Het gaat vooral om
biebmoeders of –vaders die regelmatig kunnen helpen om boeken terug te zetten, nieuwe
boeken in te voeren, een thema boekenhoekje te maken enz.) Meld je dan via
annemiekedeboer@morgenwijzer.nl of loop even langs.

