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agenda
donderdag 8 maart
donderdag 8 maart
maandag 19 maart
donderdag 29 maart
donderdag 29 maart
woensdag 11 april

groep 6 bezoekt kasteel Heeswijk
16.30 uur oudergesprekken, groep 1 t/m 7
12.30 uur techniekmiddag
08.30 uur Paasontbijt
talentmoment
20.00 uur informatieavond voor ouders van
kinderen van 10 t/m 12 jaar ‘De KanZ’’

van harte proficiat…
09 maart
11 maart
11 maart
12 maart
17 maart
18 maart
22 maart

Swin Uijlen, groep 1/2
Floris van Sante, groep 3
juffrouw Annie v.Lokven-v.Es
Romy v.Heumen, groep 1/2
Suze van den Heuvel, groep 8b
Sara Verkuijlen , groep 1/2
Laurent v.Balveren, groep 3

‘buitenspelen 0 – 12 jaar’
Woensdag 11 april 2018 organiseren de participanten
van ‘de KanZ’ en ‘ Kubiek’ in Nistelrode een informatieavond voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 12
jaar. Gastspreker op deze avond is Hanneke Poot-van
der Windt. Zij is kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher en als docente werkzaam binnen
de kinderopvang en basisscholen.
Het thema dit jaar is: ‘buitenspelen’. Een uitermate geschikt thema nu we richting
voorjaar gaan en het lekker weer wordt om naar buiten te gaan.
Locatie: gemeenschappelijke hal van de KanZ, Maxend 6, 5388 GL Nistelrode
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (19.45 uur: inloop met koffie/thee)
De avond is gratis toegankelijk. U komt toch ook? Aanmelden kan tot 23 maart
door een mailtje te sturen naar directie@maxend.nl waarbij u aangeeft met
hoeveel personen u aanwezig zult zijn.
Wij hopen op een grote opkomst. Graag tot ziens!
Kinderdagverblijf en BSO De Benjamin, Peutercentrum Piccino Nistelrode,
basisschool De Beekgraaf en basisschool ’t Maxend

welkom op basisschool ’t Maxend!
We heten Romy van Driel, groep 1/2, van harte welkom op onze
school. Zij start volgende week op onze school.
Ze heeft al kennis gemaakt. We wensen Romy veel plezier en een
fijne schooltijd op ‘t Maxend!!!

nationale week 12 van de ‘lentekriebels’(19 t/m 23 maart)
Week 12, van 19 t/m 23 maart, is de nationale week van de Lentekriebels. Op onze school
wordt deze week, zoals ook op veel andere
scholen in het land, gewerkt met het project:
“Lentekriebels”.
Veel basisscholen zien het belang in van
relationele en seksuele vorming bij kinderen.
Het is belangrijk om hier van groep 1 tot en met
8 aandacht aan te besteden:
Kinderen ontwikkelen zich op het gebied van relaties en seksualiteit. Ze krijgen
hier gedurende de basisschoolperiode ook meer interesse in.
In deze week wordt elke dag in iedere groep een les relationele en seksuele
vorming gegeven uit het lespakket 'Relaties & Seksualiteit'.
Kinderen op een goede en leuke manier hierin stimuleren en begeleiden kan
helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en goede vaardigheden.
Het lespakket relaties en seksualiteit: Het doel is
kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een
persoon die respect heeft voor zichzelf en anderen, zich
bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen,
opvattingen en mogelijkheden en steeds beter
gefundeerde beslissingen kan nemen op het gebied van
seksualiteit.
Het lespakket is aangepast aan de digitale tijd en wordt tijdens de lessen gebruik
gemaakt van het digibord. Het thema is voor elke bouw(onder-boven- en
middenbouw) verdeeld in drie domeinen:
Lichamelijke en emotionele ontwikkelingen  Sociale ontwikkeling en
relaties Seksualiteit en gezondheid. Het lespakket bestaat uit 4 katernen die
suggesties geven om de relationele en seksuele vorming te begeleiden door
middel van lessen, of door in te spelen op alledaagse of incidentele situaties.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De website: De website van de Week van de Lentekriebels past goed bij de
website seksuelevorming.nl, waar het hele jaar door
algemene informatie over relationele en seksuele vorming te
vinden is. Op de Lentekriebelssite staan alle informatie en
materialen voor leerkrachten, GGD’en en ouders.
Volg de Week van de Lentekriebels nu ook via Facebook,
Twitter (#WvdL) en Pinterest.

kunst kijken en beeld beschouwing
De komende maanden staat het kijken naar en
het interpreteren van kunstwerken centraal.
Samen over kunst praten zorgt ervoor dat je meer
ziet. De kinderen gaan samen met een
gastdocent alle brokjes informatie over een
kunstwerk verzamelen. Hierbij staat het gesprek
centraal. Iedere groep gaat dit op eigen niveau
doen.
We hopen hiermee de kinderen nieuwsgierig te maken naar kunst/beelden en de
kinderen inzicht te geven hoe de beelden tot stand zijn gekomen en hoe de
kunstenaar te werk is gegaan

groep 8 houdt een eieractie!
In de weken voor Pasen vanaf vrijdag 9 maart zijn de
groep 8-leerlingen van basisschool ‘t Maxend actief
met het verkopen van eieren. Met de opbrengst
kunnen zij de leuke extra activiteiten van het
schoolkamp bekostigen!
Een doosje van 10 eieren kost € 2,50.
Een doosje van 6 eieren kost € 1,50.
We hopen dat ook u uw eigen eierenvoorraad voor Pasen gaat aanvullen.
Bedankt, namens groep 8!!!

hulp gevraagd voor de koningsspelen op 20 april!
Vrijdag 20 april zijn er weer de Koningsspelen. Vanaf
groep 4 gaan we weer gezellig sporten samen met de
kinderen van de Beekgraaf. Dit kan echter niet zonder
hulp. Een aantal ouders heeft zich hiervoor al
opgegeven aan het begin van het schooljaar, maar dit
zijn er helaas nog niet voldoende om alles goed te
laten verlopen. Wie zoeken we nog:
 Voor volleybal: Mensen die volleybal wel leuk
vinden en hierbij de groepen willen begeleiden (u
krijgt uitleg wat de bedoeling is, het is echt niet
moeilijk).
 Voor korfbal: Mensen die de kinderen vanaf de
lijn aan kunnen sturen en mensen die als
scheidsrechter de wedstrijdjes zouden willen
begeleiden. Weet u een beetje van korfbal af dan kunt u dit al doen.
 Ouders die de kinderen willen begeleiden bij en naar de verschillende
sporten.
Heeft u op 20 april tussen 9:00 uur en 12:00 uur tijd, meld u dan aan bij
Rianne@maxend.nl of Elly@maxend.nl. Met uw hulp maken we er weer een
mooie dag van voor de kinderen.

kindervakantieweek 2018: Circus!
Wat ben jij? Jongleur, goochelaar
of misschien wel een clown…
Het thema van de Kindervakantieweek Nistelrode
is Circus. Alle Nistelrodese kinderen van groep 2
t/m 8 mogen meedoen!
De kindervakantieweek is op maandag 13,
dinsdag 14 en woensdag 15 augustus, telkens
van 9.00 tot 15.30 uur op het Scoutcentrum
Achter de Berg.
Op maandagavond 13 augustus is er voor de
groepen 6, 7 en 8 nog een avondactiviteit Hoe deze wordt blijft nog geheim.
Inschrijven:
Schrijf uw kind voor 18 maart digitaal in via de website www.kvwnistelrode.nl of
tijdens de tijdens de inschrijfavond op dinsdag 13 maart bij ‘t Pumpke van
19.00 tot 20.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per kind, voor deze drie leuke dagen circus.
Uitnodiging:
Clowns hebben op de Beekgraaf en de Maxend school uitnodigingen uitgedeeld.
Heeft u deze niet ontvangen of volgt uw kind buiten Nistelrode onderwijs? Kijk
dan op de website voor alle informatie www.kvwnistelrode.nl en volg SJB op
Facebook!

jouw (te kleine)sportschoenen komen goed van pas!
Jouw sportschoenen die niet meer passen zijn
heel welkom in Zuid-Afrika!
In een township in Zuid-Afrika, 10.000 km hier
vandaan, lopen heel veel kinderen de hele dag
op blote voeten. Over zandpaden, grindwegen,
door het gras, altijd en overal.
Marleen (van RTBernheze) uit Heesch gaat hier
vaak naar toe om hardlooptrainingen te geven
en de kinderen vinden het geweldig!
Helaas ligt er op heel veel plekken afval en
vooral glas op de weg en op het sportveld, Dus het is gevaarlijk om daar te lopen
zonder schoenen.
Heb jij sportschoenen, die niet kapot zijn en jou niet meer passen? Zou jij die
aan een kind(je) in Zuid-Afrika willen geven? Neem ze dan mee naar school voor
eind april en wij nemen ze mee naar Kurland Village in Plettenberg Bay!
Mijn naam is Dayenne v.d. Wetering (moeder van Senn en Moos) en ik ga ook
mee en ik zorg dan voor een foto waar alle kinderen mét schoenen op staan!
Baie dankie veur die tekkies, die kinders sal goed kan hardloep

de bibliotheek: activiteiten voor ouders en kinderen
Vanuit bibliotheken Bernheze worden regelmatig
lezingen en workshops voor
kinderen en volwassenen
gegeven met als doel ontmoeten
en kennisdelen.
Donderdag 15 maart is er een
‘blikopener’” van 20.00 uur tot
22.00 uur. Brigitte van Heesch en
Evelien Kant verzorgen een
lezing met het thema:
Relax Yourself, help je kind
ontspannen in de bibliotheek van
Heesch. De toegang is gratis!
Dinsdag 27 maart is er een workshop Relax Yourself voor kinderen van 6 tot
12 jaar in de bibliotheek te Heesch, van 15.30–17.00uur.Tijdens de workshop
leren kinderen ontspanningstechnieken. Ook maken ze hun eigen relaxspray,
die kinderen kunnen gebruiken, wanneer ze het nodig hebben.

vrijdag 9 maart gaat de BOBZ open!
Vrijdag 9 maart gaat de BOBZ weer
open, het thema is Limbodansen. De
groepen 7 en 8 zijn weer welkom van
19.30 uur tot 22.00 uur.
De entree bedraagt € 1,00 en een
consumptie € 0,80.
Gevraagd wordt je mobiele telefoon
thuis te laten. Als je je telefoon toch meeneemt omdat je bijvoorbeeld alleen naar
huis moet fietsen kun je je telefoon bij de leiding in bewaring geven.
Zet alvast in je agenda:
De volgende BOBZ-en zijn 13 april en 18 mei
(groepen 7 en 8) en op 15 juni organiseert
Bobz een avond voor de groepen 6 en
7!!! Het gala voor de schoolverlaters is
vrijdag 29 juni.
.
De volgende max(s)eintjes nummer 15
verschijnen 22 maart

