Procedure nieuwe directeur
De afgelopen weken is de benoemings en advies commissie een aantal maal bij elkaar gekomen.
Nadat de vacature in de krant en op een aantal websites was uitgezet zijn er een behoorlijk aantal
sollicitatiebrieven binnen gekomen. De commissie heeft deze brieven gelezen en een kandidaat
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Inmiddels heeft er ook al een tweede gesprek plaatsgevonden met deze kandidaat. Deze gesprekken verliepen plezierig. We kunnen nog niet aangeven
of er verder wordt gegaan met deze kandidaat en wanneer er meer duidelijkheid komt omtrent het
invullen van de vacature voor directeur van De Stromen. Zodra we meer weten, hoort u dat van
ons.
Website nieuws
Heeft u nog leuke foto’s die we op het infoscherm of op de website kunnen zetten? U kunt ze
mailen naar school.
Schoolfotograaf
Op dinsdag en woensdag 4 en 5 april komt de schoolfotograaf foto’s maken van uw
kind.
De klassenfoto en de individuele foto’s zijn op dinsdag. De broertjes en zusjes foto
wordt op woensdag onder schooltijd gedaan. Vanaf 12.15u kunt u uw kind op de foto
zetten met andere broertjes en zusje die niet op de Stromen zitten in studio style. De
intekenlijst hiervoor hangt bij de ingang van de kleuters. De achtergrond van de foto’s
is wit, net als vorig jaar.
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.
Aanstaande zondag Kerkscholendienst van de Stromen in de Bron op 26 maart 2017
Aanstaande zondag bent u van harte welkom in de Bron voor de Kerkscholendienst van de Stromen.
Het thema van de dienst is : “Ik help jou”. Iedere groep heeft een deel van de dienst voorbereid..
Martijn de Jong, jeugdwerker in de Bron zal in deze dienst leiden. Wij rekenen op uw komst. Om 11
uur staat de koffie voor u klaar.De dienst begint om 11.15 uur. Voor de kinderen van 1 t/m 4 jaar is
er geen oppasdienst. Houdt u in de gaten dat de zomertijd dan net ‘s nachts is ingegaan.
Tussenschoolse opvang
U kunt de komende week meewerken aan de TSO enquête. Wij zouden het erg op prijs
stellen als u deze wilt invullen. Hieruit kunnen wij ons werk evalueren. U kunt op de
volgende link klikken en dan de enquête invullen. Bijvoorbaat dank!
https://goo.gl/forms/aH2nF5WqjESkSnAB2

Sociale veiligheid “Je lijf en relaties”
Afgelopen woensdag 22 maart is het team van de Stromen bezig geweest met de training sociale
veiligheid. Hierbij werd het team geschoold door de GGD over de lichamelijke
ontwikkeling bij kinderen.  De ontwikkeling verloopt spelenderwijs en met ervaren,
vallen en opstaan. Het is daarbij belangrijk dat het kind leert welk gedrag normaal is,
hoe het kind grenzen kan aangeven en hoe het met andermans gevoelens om moet
gaan. Als school willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Het is belangrijk dat
kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij hun leeftijd en
belevingswereld past. Daarom zal de school gebruik gaan maken van het lespakket ‘relaties en
seksualiteit’ ontwikkeld door Rutgers. Door les te geven over de genoemde onderwerpen leren
kinderen over hun lijf, groeien, gevoelens en relaties. Hierdoor worden ze weerbaarder en wordt ook
tegenwicht geboden aan beelden, verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij afspelen.
Op dinsdagavond 18 april zal de GGD ook voor de ouders van De Stromen een
ouderavond verzorgen over sociale veiligheid, je lijf en relaties. Daarop volgend zullen
we als school drie projectweken hebben in mei, waarin we aandacht besteden aan dit
thema. De projectavond van dinsdag 23 mei komt te vervallen. Het project zal op een
andere wijze worden afgesloten. Voor deze avond ontvangt u op een later moment een
uitnodiging.
2 daagse plezier op school voor groep 8
Ook dit jaar geeft GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd weer de 2-daagse cursus Plezier op school.
Plezier op school is een cursus voor kinderen die van groep 8 naar de middelbare school gaan en die
ervaringen hebben met gepest worden of moeilijk contact maken (zie folder). De cursus vindt
plaats in de laatste week van de zomervakantie in Leiden, Sassenheim en Alphen aan den Rijn.
Kinderen aanmelden kan al vanaf vandaag! Het aanmeldformulier kunt u op school vragen. De
groepen van Plezier op school bestaan uit maximaal 10 kinderen. Kinderen worden ingedeeld op
datum van aanmelding. Aanmelden kan tot 1 juni.Vóór de zomervakantie moet het
kennismakingsgesprek plaatsvinden. Heeft u vragen over Plezier op school, dan kan contact met ons
worden opgenomen. Via tel. nr. 0182 560525 of preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl
Schoolfruit
Vanaf 16 april ontvangen wij geen EU-Schoolfruit meer. Wij willen u
daarom vragen om op vaste dagen de kinderen fruit of groente mee te
geven voor de ochtendpauze. Deze dagen zijn: woensdag, donderd en
vrijdag. Op deze dagen krijgen de kinderen alleen fruit en groente voor de
ochtendpauze. Natuurlijk blijft de ochtendpauze verder zoals uw kind
gewend is. We genieten even rustig samen van een hapje en wat drinken.
Gezonde school!
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of
verzorgers. Wij zien het echter ook als onze taak om bij te dragen aan een
gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met het eten van groente en fruit. Spelenderwijs ontdekken de
kinderen dan ook meer over waar ons eten vandaan komt en over het lichaam. Die vorm van leren
door ervaren werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat
schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit en groente eten.
Wat kunt u meegeven?
Op de schoolfruitdagen kunt u uw kind fruit of groente meegeven. Bijvoorbeeld een appel, peer,
banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met snacktomaten, een
stuk komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van
uw kind.
Alvast bedankt voor uw medewerking,

Namens het team van de Stromen.
Reminder 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
Goede doelenweek
Aanstaande week (27-31 maart) is het goede doelen week op De Stromen. In deze week zal iedere
klas iets gaan organiseren, om geld in te zamelen voor Stichting Tolong Flores. Daarnaast zal ook
een gedeelte van dit bedrag worden besteed aan noodhulp voor de hongersnood in Somalië, omdat 6
miljoen Somaliërs zijn getroffen door de droogte.We willen dit doen via www.fsan.nl Giro 1545. We willen
dit ook van harte bij u aanbevelen! U kunt ook zelf storten op dit rekeningnummer (zie bijlage : Geef voor
leven)

Stichting Tolong Flores opgezet door juf Linda (LPS) en haar man Kees zet zich in voor
twee scholen op Flores in Indonesië. Over 4 weken vertrekken ze dan ook weer naar
Indonesië en hopen de opbrengst van deze actie mee te kunnen nemen. Na terugkeer zal
zeker worden teruggekoppeld wat er met het geld is gedaan!
Extra info:
Deze scholen zijn openbare scholen waar moslims en christenen samen naar school gaan.
Ook de leerkrachten zijn gemengd qua godsdienst. Jaarlijks gaan juf Linda en haar man
daarheen om geld van donateurs en sponsors te besteden voor de kinderen en leerkrachten
daar.
U moet dan denken aan sport- en spelmaterialen, lesboeken, tweedehands laptops en soms ook aan
het onderhoud van gebouwen en meubilair. De laatste 2 jaar steekt de stichting ook steeds meer in
op de ontwikkeling van het team. Het bestuderen van de Engelse taal wordt gestimuleerd, omdat
dit voor veel kinderen ook een betere kans op een andere toekomst geeft, vooral in het
toerisme.Sinds vorig jaar zijn er twee docenten die collega's en kinderen dan ook Engelse les geven.
Een van die docenten wordt door ons bekostigd.
Ook gaan door bijdragen van Tolong Flores nu 6 kinderen naar de middelbare school, die anders
niet die kans hadden gehad, door de situatie thuis.
Voor een filmpje verwijs ik u naar de You-tube pagina van Tolong Flores:
● https://www.youtube.com/watch?v=oGyrg9IafBU
● https://www.youtube.com/watch?v=WPq2lseLcAw
Op de website: www.tolongflores.com kunt u ook meer informatie vinden en foto's.
De goede doelen commissie hoopt, dat u als ouders ook enthousiast de acties van de kinderen wilt
stimuleren en gul wilt geven.
Alvast hartelijk dank voor uw inzet!
Kind op Maandag
Week 13: 27 t/m 31 maart 2017
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31
Week 14: 3 t/m 7 april 2017

De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48
Belangrijke data:
4 en 5 april
schoolfotograaf
16 april
zelf fruit/groente meenemen
19 en 20 april eindtoets groep 8
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 6 april 2017

Activiteiten in de school

