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agenda
woensdag 28 maart
donderdag 29 maart
donderdag 29 maart
donderdag 29 maart
maandag 9 april
maandag 9 april
dinsdag 10 april
woensdag 11 april
woensdag 11 april
woensdag 18 april
donderdag 19 april

groep 3 bezoekt Slabroek, thema:Mieren
08.30 uur Paasontbijt
13.00 uur talentmoment
theoretisch verkeersexamen groep 7
groep 1/2a bezoekt Slabroek,
thema: ‘Kleine beestjes’
praktisch verkeersexamen, groep 7
groep 5 bezoekt de museumboerderij te
Heeswijk
groep 4: ‘Kleur v.d.Natuur’
20.00 uur informatieavond: ‘Buitenspelen’ voor ouders
van kinderen van 10 t/m 12 jaar ‘De KanZ’’
Route 8, eindtoets groep 8
Route 8, eindtoets groep 8

van harte proficiat…
22 maart
24 maart
27 maart
27 maart
29 maart
31 maart
02 april
03 april
04 april

Laurent v.Balveren, groep 3
Jonathan Timmers, groep 8b
Keet Boers, groep 1/2
Tijs Langens, groep 6/7b
Yfke v.d.Sangen, groep 1/2
Weronika Fijotek, groep 4/5b
juf Ilse van Bakel
Pijke van der Lee, groep 1/2
Jilke v.Brussel, groep 4

verzoek m.b.t. de kiss-en-ride-strook
We merken dat de kiss-en-ride strook niet wordt gebruikt
zoals deze bedoeld is.
Vriendelijk, maar dringend verzoek: Wilt u ouders erop
letten door te rijden over de rode bestrating naar
achteren, zodat er meer auto’s op de kiss-en-ride-strook
kunnen stoppen en de parkeerplaats niet opstroopt. Daar
laat u uw kind(eren) meteen uitstappen en rijdt u weer
verder.
De verkeerscommissie!

‘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 Keet Boers groep 1/2,en Yfke van der Sangen,
groep 1/2, van harte welkom op onze school. Zij starten
volgende week op onze school. en hebben al kennis
gemaakt. Ook heten we Romy v.Heumen welkom. Zij is al
begonnen op school. We wensen Romy, Keet en Yfke veel
plezier en een fijne schooltijd op ‘t Maxend!!!

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!!!
De volgende max(s)eintjes nummer 16
verschijnen 5 april.

groep 7 doet verkeersexamen
Donderdag 5 april is de dag van het
VVN schriftelijk Verkeersexamen voor de
leerlingen van groep 7. Daarna stappen
de
leerlingen
ook
op
de
fiets(maandagmiddag 9 april) voor het VVN
praktisch Verkeersexamen.
Schriftelijk en praktijk
Tijdens het VVN schriftelijk Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen
de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties.
Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de
opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer.
Voordat het praktisch verkeersexamen is, is dinsdag 27 maart op school een
fietskeuring. De fiets moet in orde zijn voor het examen.
Maandag 9 april stappen de leerlingen van groep 7 op de fiets om in Oss het
praktisch verkeersexamen af te leggen
Online oefenen:
Hoe vaker je oefent, hoe beter je het ervan afbrengt tijdens het examen. Daarom
is er de oefensite http://examen.vvn.nl voor het VVN schriftelijk Verkeersexamen. Leerlingen kunnen hier oefenen met oefenexamens.
Groep 7 veel succes!!!

Pasen 2018 op school
Op Witte Donderdag 29 maart wordt het Paasfeest
op school gevierd.
 Om 08.30 uur is er een gezamenlijk paasontbijt in
de klas.
 Om 13.00 uur start de talentmiddag.
Voor of tijdens de maaltijd licht de leerkracht de
betekenis van het paasontbijt toe.
Tijdens het ontbijt zijn er ouders in de klas om een
helpende hand toe te steken.
Na het ontbijt wordt er tijd gemaakt voor de kinderen
om zich voor te bereiden op de talentmiddag (aanvang
13.00 uur).
Tijdens de talentmiddag worden ook klassennieuwtjes uitgewisseld. Enkele
leerlingen van groep 7b gaan voorafgaande aan de talentenmiddag de klassen
bezoeken om nieuwtjes te horen.

groep 3 leert hoe het is om mier te zijn
woensdag 28 maart bezoekt groep 3 Slabroek
Op het Natuurcentrum van de Maashorst
verkleden de kinderen van groep 3 op
woensdag 28 maart zich als mier en
ontdekken hoe het is om een mier te zijn. Wat
doe je als je wordt aangevallen door een wesp?
Hoe kun je een geurspoor volgen? Wat eet een
mier?
Kinderen ontdekken en leren: over de leefwijze van mieren over de relatie
tussen mieren en andere dieren (bladluis en wesp)
Na een korte introductie in het tot mierennest verbouwde leslokaal van Natuurcentrum ‘De Maashorst’ gaan de kinderen binnen en buiten opdrachten uitvoeren
en leren zo over het leven van dit kleine insect.
In de les op Natuurcentrum De Maashorst krijgen de kinderen opdrachten waarbij
ze zelf als mier op pad gaan. Ze zien/ervaren zelf hoe mieren het zoete sap van
bladluizen opdrinken. De mier en de bladluis werken samen. De mier mag af en
toe drinken en beschermt de bladluis tegen aanvallers (zoals lieveheersbeestjes).
In de voorbereiding op school leren de kinderen:
 Het geurspoor dat mieren verspreiden om andere mieren de weg te wijzen.
 De verdediging met mierenzuur bv. bij een aanval van een wesp.
 De kenmerken van een insect, te weten lijf in 3 delen en 6 poten.
 Het voedsel van mieren (zoetigheid en dieren).
 Ontwikkeling ei – larve – pop in cocon – doorzichtige mier – mier.
 De rol mier ‹-› bladluis.

feestelijk afscheid van de directeur; donderdag 28 juni
Beste ouders,
U bent enkele weken geleden op de
hoogte gebracht dat onze directeur Marja
Timmermans, met prepensioen gaat, Dat
afscheid laten we niet ongemerkt
voorbijgaan.
De afscheids-/feestcommissie is begonnen
met de voorbereidingen Het moet een
mooi, verdiend feest worden. Dat feest is
donderdag 28 juni. De schooltijd is zoals
altijd van 08.30 uur tot 14.15 uur. Wij
wensen juf Marja nog fijne maanden op het
Maxend en een goede voorbereiding op haar prepensioen.

vrijdag 13 april staakt regio Zuid
HET IS VIJF VOOR TWAALF!’
Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter:
– er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s;
– het ziekteverzuim is hoog en groeit;
– het lerarentekort groeit;
– en de leerkrachten raken op!
DAAROM EISEN WIJ HET VOLGENDE:
1. Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald.
2. Een investering in het onderwijs voor minder werkdruk.
Vrijdag 13 april wordt er op ' Maxend gestaakt
De scholen in het zuiden van het land gaan het stakingsestafettestokje overnemen. Wij hebben ook als school de afgelopen weken gemerkt hoe moeilijk het is
nog vervanging te regelen voor onze zieke collega's. De vervangingscentrale
geeft meestal aan niemand meer beschikbaar te hebben en daardoor doen we
een beroep op onze collega's extra te komen werken. Fijn dat we zo'n
meedenkend, flexibel team hebben. Daarom hebben we het vervangingsprobleem tot nu toe op kunnen lossen. Ook al betekent dit dat er soms iedere
dag een andere leerkracht in de klas staat. Maar het probleem wordt met de dag
groter en het wordt steeds lastiger om nog een "goede" oplossing te vinden.
Ook dit is een reden waarom we onze stem op 't Maxend willen laten horen.
Alle leerkrachten die op vrijdag 13 april een groep hebben, hebben te kennen
gegeven te gaan staken, om te laten zien dat er echt iets moet gebeuren. Dit
betekent dus dat onze school op vrijdag 13 april dicht is.
BSO de Benjamin is die dag wel open. Ouders die geen opvang kunnen regelen,
kunnen daar dus gebruik van maken. Dit is echter niet gratis. Door de staking
tijdig aan te kondigen hopen wij u dat voldoende tijd hebt de evt. opvang voor uw
kind(eren) te regelen. BSO de Benjamin heeft gevraagd om eventuele opvang zo
snel mogelijk door te geven, zodat zij indien nodig voor extra personeel kunnen
zorgen.

vertrek directeur-bestuurder SKPO Novum
Per 1 augustus 2018 neemt de heer Gerard van Bergen na ruim 19
jaar afscheid als directeur bestuurder van SKPO Novum. Hij wil
graag meer tijd vrijmaken voor thuis, zijn gezin en kleinkinderen en
daarnaast wil hij de ruimte die gaat ontstaan benutten voor nieuwe
uitdagingen. Gerard is vanaf 19 februari 1999 in dienst van SKPO
Novum. Eerst als directeur van basisschool ’t Maxend, vanaf 1
augustus 2001 als algemeen directeur en sinds 1 januari 2017 als
directeur-bestuurder. In 2015 heeft SKPO Novum zich als doel
gesteld zich verder te ontwikkelen tot één schoolorganisatie die duurzaam en
kwalitatief goed onderwijs biedt vanuit één gemeenschappelijke visie, vanuit één
(school)plan, uitgevoerd op de zes schoollocaties in Nistelrode, Loosbroek,
Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther. Werken vanuit één gemeenschappelijk plan
vraagt om een centrale aansturing. De afgelopen jaren is onder leiding van
Gerard de organisatiestructuur hierop ingericht. Zo is het directeurenteam van
SKPO Novum in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling op de

beleidsgebieden Onderwijs, Personeel en Kwaliteit. In lijn met deze veranderde
verantwoordelijkheden kent SKPO Novum sinds 1 januari 2017 het bestuursmodel Raad van Toezicht – College van Bestuur en vervult Gerard de rol van
directeur-bestuurder. Met het oog op de continuïteit en doorontwikkeling van de
organisatie gaat de Raad van Toezicht op zoek naar een goede invulling van de
vacature die gaat ontstaan.

