Sociale veiligheid “Je lijf en relaties”
De avond over Sociale veiligheid werd druk bezocht door ouders. Dat vinden wij erg fijn. Het was
een belangrijke avond om met elkaar in gesprek te gaan over je lijf en relaties en om
de ontwikkelingen van de kinderen hierin te weten.
De GGD gaf die avond informatie 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.
KoningsSportSpelen vrijdag 21 april

Morgen is het dan zover: de KoningsSportspelen. De leerlingen van de groepen 1.2
en 3 starten om 8.30 uur in hun eigen groep met het koningsontbijt.(eigen
bord,beker en bestek mee) In de klas staat alles klaar om lekker te ontbijten.
Om 9.00 uur zingen wij het lied van de koningsspelen Okido! Daarna gaan de
kinderen in groepjes allemaal sport spelletjes doen: binnen en buiten. Trek
(sport)kleding aan waarin de kinderen makkelijk kunnen bewegen.
Om 10.15 uur krijgen de kinderen drinken en een tussendoortje van school.
Om 12 uur willen we de dag afsluiten met wat lekkers voor de groepen 1 t/m 6.
We vinden het leuk als ouders iets willen maken uit hun eigen cultuur. Zodat de kinderen kunnen
proeven van alle verschillende smaken. Zij kunnen bij de juf van de klas aangeven wat ze gaan
maken.
Om ongeveer 11.45 uur zullen er buiten tafels staan waar we al het lekkers met elkaar delen. De
tafels staan bij de ingang van het kleuterplein. Wij vinden het een leuk moment om elkaar te
ontmoeten. Maak gerust een praatje en neem wat lekkers. Om 12 uur mogen de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 naar huis. Als u naar huis gaat meldt dit dan bij de juf van uw kind.
De leerlingen van groep 4 t/m 6 doen allerlei workshops in de gymzaal en buiten, denk dus om de
kleding.Om 10.15 uur krijgen ze drinken en een tussendoortje van school.
De groepen 5 en 6: De kinderen moeten ook een lunchpakket met eten en drinken meenemen,
want zij lunchen op school. Na de lunch is het middagprogramma tot 14.00 uur.
Groep 7 en 8 zullen naar de Scala Sportdag gaan. De informatie hierover heeft u via de
leerkrachten gekregen. Zij ontbijten gewoon thuis

Website nieuws
Wist u dat er weer nieuwe stukjes staan op de website van alle groepen. U kunt ze bekijken via de
volgende link: http://destromen.scopescholen.nl/
Schoolfotograaf
Op dinsdag 23 en woensdag 24 mei bezoekt de fotograaf weer onze school.
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 na de meivakantie 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.
Tussenschoolse opvang
In de afgelopen weken hebben wij op dagen dat er veel kinderen overblijven de groep in drieën
verdeeld. U heeft vast van uw kind gehoord dat ze de ene keer bij de ene groep zitten en
de andere keer bij een andere groep. Wij hebben uitgeprobeerd wat de beste verdeling is
waar zowel de TSO krachten als de kinderen zich in kunnen vinden. De verdeling is op
drukke dagen als volgt : groep 1/2A, groep 2B/3 en groep 4, 5, 6, 7 en 8 bij elkaar. De
kinderen spelen dan op hun eigen pleinen.
Op de dagen dat het rustiger is mogen de kinderen van groep 3 bij de oudere kinderen eten en
spelen. Veel kinderen vinden dit erg leuk en kijken er naar uit. We doen dit omdat er dan veel
kinderen uit groep 1,2 en 3 overblijven, de jongste kinderen hebben dan wat meer rust om te eten.
Schoolreis
Op dinsdag 6 juni a.s. gaan de kinderen t/m groep 7 op schoolreis. De kinderen van groep 1a/2a,
1b/2b van de BTS en de groepen 1a, 2b/3 van beide locaties gaan naar Avifauna. Heeft u een
abonnement voor Avifauna, laat het ons dan weten! (Groep 3 van de LPS vormt een
combinatiegroep met groep 2 en daarom gaan deze kinderen gezamenlijk naar dezelfde locatie.)
De kinderen van de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 van de BTS en de groepen 4 , 5, 6, 7 van de LPS gaan op
dezelfde dag naar het attractiepark Duinrell.
Voor het bezoek aan Avifauna wordt een bedrag van € 5,- per leerling gevraagd. Zij worden door
ouders gebracht en gehaald. Voor het bezoek aan Duinrell moeten bussen gehuurd worden,
waardoor de prijs voor vervoer en entree op € 20,-- per kind uitkomt. Heeft u kinderen in een of
meer van de genoemde groepen dan ontvangt u t.z.t. natuurlijk nog meer informatie over deze
dag. Op korte termijn ontvangt u informatie van de penningmeester van de activiteitencommissie
voor betaling van genoemde uitstapjes.
Kamp
Op dinsdag 6 juni vertrekken ook de kinderen van groep 8 op kamp naar Bladel.
In een volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie.
Schoolfruitperiode is afgerond
Zoals u al weet ontvangen wij na 16 april geen EU-Schoolfruit meer. Uiteraard blijven wij
wel de gezonde voeding doorzetten en vragen u om op vaste dagen de kinderen fruit of
groente mee te geven voor de ochtendpauze. Deze dagen zijn: woensdag, donderdag en
vrijdag. U doet toch ook mee? Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling
van uw kind.

Nieuw MR lid: Erik Goedbloed
Als vertegenwoordiger van jullie, de ouders, wil ik mezelf voorstellen. Mijn naam is Erik Goedbloed
getrouwd met Jannerike Crielaard en vader van Florine (gr 5) en Carolijn (gr 2a) en hoop dit jaar 45
te worden. Ik ben geboren in de Wieringermeer (kop van N-H) vervolgens verhuisd naar
Kloosterburen (Groningen) en na 8 jaar weer terug naar N-H en uiteindelijk na mijn studie samen
met Jannerike in 1998 in Alphen a/d Rijn komen wonen. Ik werk bij CGI, een ICT dienstverlener, als
manager order2cash. Naast mijn werk ben ik mede coach bij het hockey team van Florine (ME10)
en draag ik jaarlijks m’n steentje bij aan het Reumafonds als wijkhoofd en collectant. Mijn hobby’s
zijn een grote verscheidenheid aan sporten volgen op tv (dus een voor 99% passieve sporter) en
koken.
Waarom heb ik ja tegen het lid worden van de MR gezegd? Omdat ik het belangrijk vind dat wij als
ouders een stem hebben. Niet alleen in de ontwikkeling van onze kinderen maar ook in hoe Scope
naar de toekomst kijkt en ze dit omzetten naar onder andere leerplannen. Zelf ben ik geen
voorstander van het plaatsen van mensen in hokjes en zeker kinderen moeten vrij zijn in hun
ontwikkeling en het tempo waarin dit mogelijk is.
Ik ben geen prater maar meer een waarnemer die in 1e instantie kijkt naar de pragmatische
oplossing. Ik kan slecht tegen onrecht en ben van mening, als iedereen z’n verantwoordelijkheid
neemt i.p.v. overregulering, dat het een stuk beter zou gaan met de wereld.
In het kort ben ik een nuchtere, pragmatische, directe, bescheiden, gedreven en behulpzame vader
en een ouder die gelooft in de goedheid van de mens. Ik zal m’n best doen om de komende drie
jaar jullie stem te vertegenwoordigen. Mvg,Erik
Trefwoord
Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien dagen ■ Inhoud: De waarden achter de
Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied, eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid,
liefde. ■ Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).
Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid ■ Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het
verlangen naar vrijheid. ■ Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’
roeping en de tien plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).
Belangrijke data:
21 april
KoningsSportSpelen groep 1-6/Scala sportdag groep 7-8
22 april
Start meivakantie
27 april
Koningsdag
8 mei
Eerste schooldag na de meivakantie en start projectweek
11 mei
Fietskeuring groep 7
12 mei
Meester Wilco en Roeland vieren hun verjaardag
17 mei
Meester Jan en juf Marlous vieren hun verjaardag
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 18 mei 2017

