Procedure nieuwe directeur
De procedure van de nieuwe directeur is in gang gezet. De benoemings- en adviescommissie is een
aantal keer bij elkaar geweest en de advertentie is de deur uit. Er zijn al een aantal rondleidingen
geweest van geïnteresseerden. De volgende stap is inventariseren van de brieven en de gesprekken
plannen.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Meester Toon in de lappenmand/vervanger Meester Michel
Meester Toon is voor de voorjaarsvakantie geopereerd aan zijn achillespees. Het herstel gaat
voorspoedig, maar meester Toon moet nog veel zitten, met zijn voet omhoog……
Een hele opgave voor hem! We wensen hem veel veel beterschap en een vlot herstel toegewenst.
Meester Michel komt het voorlopig even waarnemen voor meester Toon. Daar zijn wij uiteraard
heel blij mee! Elke dinsdag is hij op onze locatie.
Website nieuws
De nieuwe website van Kaleidoscope en MIKpunt zijn online. Mede dankzij de afdelingen ICT en
communicatie is het een site geworden waar SCOPE trots op is. De site heeft een nieuwe indeling
en een nieuw adres om de vindbaarheid van Kaleidoscope te verbeteren. Op de nieuwe site staat
informatie over Kaleidoscope, de doelstellingen en de manier van werken. Ook het huiswerk en
werk van de kinderen is er te vinden. De jaarplanning van Kaleidoscope is makkelijker vindbaar op
de nieuwe site. Het nieuwe adres is h
 ttp://kaleidoscope.scopescholen.nl/ Neemt u ook een kijkje?
Ouderkamer programma
De ouderkamer is open van maandag t/m vrijdagmorgen voor een kopje koffie en/of thee. U kunt
zelf inschenken waar u behoefte aan heeft en met andere ouders van gedachten wisselen. Op
vrijdagochtend is altijd een aantal leden van de AC aanwezig om koffie of thee mee te drinken.
Lijkt het u gezellig om hier eens bij aan te schuiven en zo nu en dan de AC mee te helpen, dan bent
u van harte welkom.
Uitnodiging voor de Kerkscholendienst van de Stromen in de Bron op 26 maart 2017
Op beide locaties van De Stromen gaan alle groepen binnenkort met elkaar de kerkscholendienst in
de Bron voorbereiden. Het thema van de dienst is : “Ik help jou”. Iedere groep bereidt een deel
van de dienst voor. Martijn de Jong, jeugdwerker in de Bron zal in deze dienst leiden. Wij nodigen
u van harte uit.Houdt u de datum vrij? Wij rekenen op uw komst. Om 11 uur staat de koffie voor u
klaar.
Vriendelijke groet, de voorbereidingsgroep, Linda Tukker, Joke van Egdom, Kim Bosman , Johan van
Egmond en Jacqueline van Gemeren
Verjaardagen van de leerkrachten
Voor de komende maanden zijn de verjaardagen van de leerkrachten op de LPS als
volgt verdeeld:
groep 1 /2 viert het op woensdag 19 april, groep 2 /3 op woensdag 31 mei, groep 4
/5 op vrijdag 9 juni, groep 5 /6 op vrijdag 12 mei en groep 7 /8 op woensdag 17 mei.

Allemaal gezellige feestjes in de groep.
Tussenschoolse opvang
Als u gebruikmaakt van de TSO, kunt in de week van 13 maart een nieuwe factuur verwachten.
Op de factuur staan de kosten voor de periode 1 januari t/m 10 maart 2017 vermeld. Wilt u
ervoor zorgdragen dat de factuur binnen 14 dagen is betaald?
Vakantiespel
De voorbereidingen van het Vakantiespel dat dit jaar plaatsvindt van 14 t/m 18 augustus zijn in
volle gang. Het wordt de 59e editie. De online inschrijving voor kinderen start 8 april 2017 via
www.vakantiespel.com Een maand voor de inschrijving krijgen de kinderen van school een flyer
mee, waarop precies staat hoe je kunt inschrijven.
Sportdag 21 april 2017 (KoningsSportSpelen)
Op vrijdag 21 april hebben wij onze jaarlijkse sportdag. Deze sportdag zal op twee locaties
plaatsvinden. De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee met de sportdag van het Scala. De
leerlingen van groep 1 tot en met groep 6 gaan spellen doen en workshops volgen op school. De
sportdag duurt voor de groepen 1-4 tot 12.00 uur. De kinderen van groep 5-8 hebben een
continurooster en zijn om 14.00 uur uit.
Aan het begin van deze dag, om 8.30 uur, zullen de groepen 1 t/m 6 met elkaar starten met het
Koningsontbijt. Dit geldt niet voor groep 7-8, zij ontbijten niet gezamenlijk met elkaar.
Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn we op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden of
bij een spelletje willen staan. Binnenkort zal er op de prikborden in de gang bij de klassen
inschrijflijsten hangen waarop u uw naam kan schrijven. We gaan er met elkaar een gezellige
sportdag van maken!
Groet, de sportdagcommissie
Alphen Beweegt: Buitenpret
"Ontdek Buitenpret!, maak spelenderwijs kennis met allemaal verschillende beweegactiviteiten.
Soms gewoon een potje voetbal, de andere keer gaan we lekker dansen op muziek. Iedereen is
welkom! Dus neem je vriendjes en vriendinnetjes mee voor nog meer gezelligheid.
Vanaf 8 maart t/m 19 april iedere woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 bij de speeltuin bij de
Herculesstraat 172.
Deelnemen is gratis.
Sportieve groet,Kevin de Krieger. Alphen Beweegt m
 . 06-3931479.
e. k.dekrieger@alphenbeweegt.nl
Trefwoord
Week 11 t/m 13 (13 t/m 31 maart): Beperkt ■ Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken
aan zelfstandigheid en vrijheid. ■ Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De
mismaakte hand (Marcus 3); De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).
Belangrijke data:
13 maart
mr BTS
15 maart
afsluiting Kleuterplein om 12.00 uur in de groepen 1 /2 en 2 /3
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: d
 onderdag 23 maart 2017

