KoningsSportSpelen vrijdag 21 april terugblik

Het is al even geleden, maar de laatste dag voor de meivakantie hebben de kinderen
een heerlijke dag gehad met de KoningsSportSpelen. De kinderen zijn heel actief
geweest met elkaar. We hebben erg veel hulp gehad die dag en dat hebben wij al zeer
prettig ervaren. We willen daarom namens alle kinderen en alle teamleden de
vrijwilligers heel erg bedanken voor hun hulp en inzet. Komen jullie volgend jaar weer
met ons sporten en spelen?
MR geld
Beide locaties hebben €800 gekregen van de MR om te besteden aan de school. Op de
Batenstein hebben we gekozen voor buitenspeelmateriaal. Misschien heeft u het al gezien. Er zijn
twee twisters op het plein “geplakt”. Ze worden al veelvuldig in gebruik genomen.
Ook hebben we voor alle groepen nieuwe ballen gekocht. Elke groep heeft zijn eigen
kleur, dat is wel zo handig en ze zijn superzacht, wel zo handig voor de hoofden!
Hartelijk dank MR! We zijn er blij mee!
Schoolreis dinsdag 6 juni
Nog even wat belangrijke zaken op een rijtje:
De groepen ½ en ⅔ gaan naar Avifauna.
De groepen 3-7 gaan naar Duinrell.
Groep ½ en groep ⅔
Om 8.30u is het verzamelen in de klas. Om 9.00 uur vertrekken de kinderen in groepjes met auto’s
richting Avifauna. Daar gaan de kinderen in groepjes door het park met een begeleider. De
kinderen nemen zelf eten en drinken meenemen voor een tussendoortje en de lunch.
De groepjes verzamelen rond 14.30u bij Avifauna en zullen dan terug rijden naar school. Op school
krijgen de kinderen nog een ijsje. Uw kind is dus gewoon om 15.15u uit. Indien u gebruik maakt van
de BSO, verandert er niets. De TSO hebben wij op de hoogte gebracht. Willen de begeleiders en de
kinderen die een abonnement hebben dit meenemen?
Groep 3 t/m 7
Om 8.30u verzamelen in de klas. Rond 9.00u vertrekken we met de bus naar
Duinrell. De kinderen gaan in groepjes het park door. De kinderen nemen zelf
eten en drinken meenemen voor een tussendoortje en de lunch. Om 15.30u
verzamelen we bij de uitgang van het park voor een ijsje. Om 16.00u vertrekken
we met de bus weer terug naar school, waar we rond 16.30 verwachten aan te
komen. Gaat uw kind naar de BSO, dan verwachten wij dat u dit zelf aan hen
doorgeeft. De TSO hebben wij op de hoogte gebracht. Mocht u nog niet betaald
hebben, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen? We hebben er zin in!
Website nieuws
Heeft u zaken die u mist op de website? Of heeft u tips om de website te verbeteren? We horen het
graag van u. U kunt een mail sturen naar destromen@scopescholen.nl. Hartelijk dank voor uw
feedback!

Tussenschoolse opvang
het weer wordt weer steeds beter. We picknicken dan gezellig met de kinderen
buiten op het plein op de kleedjes. Denkt u eraan om uw kind zonnebrand mee te
geven als het weer het toelaat?
Project Sociale veiligheid “Je lijf en relaties” begonnen!
Het is de tweede week waarin wij als school bezig zijn met het project “Je lijf en relaties”. De
leerkrachten hebben goede gesprekken met de kinderen. Heeft u ook al vragen
gehad over het project bij u thuis?
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.
Stroomwafelsactie
Hallo mede-stroomwafelsverkopers,
Afgelopen week is de koekactie weer gestart! De bestellijsten zijn meegegeven en de kinderen zijn
ijverig begonnen met verkopen. De opbrengsten van de stroopwafels gaan naar extra
gymmaterialen voor groep 3 t/m 8 en mooie boeken voor de kleuters. De lijsten worden uiterlijk 24
mei weer ingeleverd bij de leerkrachten. Alle kinderen wensen wij nog veel succes. Het is leuk om
te zien dat de inzet zo goed is op de Stromen! Ga zo door!
Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u nog jonge kinderen die nog niet zijn aangemeld op onze school? U kunt een
aanmeldformulier vragen bij juf NIna. Kent u gezinnen met jonge kinderen die op zoek
zijn naar een school? Zij kunnen een afspraak maken voor een rondleiding om nader
kennis te maken met de Stromen. Deze rondleidingen worden verzorgd door Juf Nina.Ze
kunnen bellen met het nummer van de school: 0172-444500.
Kind op Maandag
Week 21: 22 t/m 26 mei 2017
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10
Belangrijke data:
25 en 26 mei Hemelvaart vrij en vrijdag lesvrij
1 juni
Meester Gerard start op de Stromen
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 1 juni 2017

