Directeur Gerard Kreugel
Beste allemaal,
Wat een toeval, dat u vandaag de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangt en ik vandaag, 1 juni 2017,
begin als de nieuwe directeur van De Stromen. Ik maak dan ook gelijk van de gelegenheid gebruik
om mezelf via deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Mijn naam is Gerard Kreugel, 45 jaar oud en
woon in Rotterdam. In mijn vrije tijd ga ik graag naar het theater, ben ik regelmatig in
Zeeland te vinden en hou ik van lekker wandelen met mijn twee eigenwijze teckels.
De afgelopen 21 jaar heb ik met veel plezier gewerkt in het Rotterdamse onderwijs. Ik
ben mijn onderwijsloopbaan begonnen in Rotterdam Crooswijk. Na een paar jaar voor
de klas werd ik op die school adjunct-directeur, locatieleider en directeur. Na 13 jaar
in Crooswijk te hebben gewerkt werd ik directeur van twee en daarna drie scholen voor
speciaal basisonderwijs (SBO) in Rotterdam. Hier heb ik de afgelopen acht jaar met
veel plezier gewerkt en veel geleerd. Op zoek naar een nieuwe uitdaging kwam ik deze
baan als directeur op De Stromen tegen en na een prettige eerste kennismaking heb ik
besloten om te solliciteren. Een paar weken geleden heb ik al kennis gemaakt met het team en ik
heb er zin in om samen met hen verder te bouwen aan een prettige en veilige school met
kwalitatief goed onderwijs gericht op de toekomst! Uiteraard hebben we u als ouder hierbij nodig,
laten we er met elkaar mooie schooljaren voor uw kind(eren) van gaan maken.
Ik stel het op prijs om persoonlijk kennis met u te maken, de hand te schudden of even een praatje
te maken. Bij binnenkomst van de leerlingen komt u mij vast tegen bij de ingang.
Met vriendelijke groet,
Gerard Kreugel
Zonnebrand
Het weer wordt weer lekkerder en de zon brandt aardig hard. Het is belangrijk dat de kinderen dan
beschermd kunnen buitenspelen. De kleuters spelen lang buiten, dus zou u er aan willen denken uw
kind ‘s morgens in te smeren voordat ze naar school gaan? Voor de kinderen die overblijven kunt u
de crème in de tas doen, de kinderen kunnen zich dan zelf in de pauze nog even insmeren of met
de hulp van een overblijfkracht.
Tussenschoolse opvang
Al weer voor het 3e jaar is de eerste donderdag van juni nationale TSO dag.
De TSO krachten hebben 2 weken geleden al gezellig met elkaar van een High Tea
genoten, donderdag 1 juni trakteren we de kinderen die dan bij de overblijf zijn op
een lekker ijsje. Zo houden we met elkaar een klein feestje.

Reminder 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!

·
·

Informatie over de goede doelen actie
Voor de meivakantie is er op beide locaties veel gedaan in de klassen om geld in te zamelen voor
twee goede doelen. Er is € 384,- overgemaakt naar de FSAN voor noodhulp aan Somalië. Daarnaast
is er € 384,- overgemaakt naar Stichting Tolong Flores, ons vaste doel. We zijn erg trots op wat alle
klassen hebben gedaan om zoveel geld bij elkaar te halen voor deze goede doelen. Er is na de
vakantie ook nog wat geld opgehaald. Dit bedrag zal ook naar Stichting Tolong Flores gaan.
Intussen ben ik ( juf Linda, LPS) op werkbezoek geweest naar Flores in Indonesië. We hebben het
opgehaalde geld deels kunnen gebruiken om voor de school in Gorontalo sport- en spelmaterialen
aan te schaffen. Daarnaast zijn er kasten aangeschaft voor de school in Nanga Nae. Iedere klas
heeft nu een metalen kast, waar boeken goed in bewaard kunnen worden. Dit zal er voor zorgen
dat boeken en materialen langer goed blijven.
Ik vond het dit keer extra mooi om te weten dat kinderen en ouders van mijn eigen school, eraan
hebben bijgedragen dat de kinderen op deze scholen in Indonesië hiervan kunnen profiteren.
Als u meer wilt weten van het werk van Stichting Tolong Flores kunt u ons volgen op:
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/www.tolongflores.nl/
Website: http://www.tolongflores.com u kunt hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Gevonden voorwerpen
Soms verwonderen we ons wel eens over de leuke en goede kleding die we terugvinden in de
gevonden voorwerpenbak. Waarschijnlijk is door de omschakeling van het frisse naar het warme
weer het logischer dat je je jas aan de kapstok laat hangen of dat je je sjaal vergeet mee naar huis
te nemen...Mist u nog iets uit de kledingcollectie van uw kind? Of mist u de gymtas en schoenen?
Kom even langs op school en neem een kijkje in de bak. Over 2 weken zullen we de kleding naar
het goede doel brengen.
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.
Enorme inzet voor de Stroomwafelactie
De kinderen hebben onlangs de bestellijst op school ingeleverd. Keurig op tijd en rijkelijk gevuld.
Wat zijn er veel stroopwafels besteld. Veel en veel meer dan 10000 stuks. Gelukkig zitten ze in
pakjes en hoeven we ze niet los mee te geven. De wafels zijn inmiddels besteld. Volgende week
woensdagmorgen hopen we de pakjes te voorzien van een sticker en met de kinderen mee te geven
naar huis. De kinderen krijgen dan ook de bestellijst terug, zodat ze weten wie er hoeveel besteld
heeft. We hopen dat de kinderen bij aflevering gelijk het geld in ontvangst nemen. Het zou fijn zijn
als het geld in een dichte enveloppe, met daarop naam van het kind, de groep en het totaalbedrag,
uiterlijk ingeleverd wordt bij de groepsleerkracht.
En waar we het nog niet over gehad hebben: de kinderen zorgen voor leuke boeken voor de kleuters
en gymmateriaal voor in de gymzaal. We melden het u, zodra het aangeschaft is. Ouders en
kinderen....... geweldig!
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.
Open repetitie en Toekomstconcert Harmonie Arti
Speel je een muziekinstrument of wil je eens een kijkje achter de schermen nemen bij een orkest?
Dit is je kans! Dinsdag 20 juni houdt Harmonie Arti Alphen een Open Repetitie bij alle onderdelen
van de vereniging. Muzikanten die ongeveer 6 maanden les hebben kunnen terecht bij het
beginnersensemble Toetie! Zij repeteren van 19.00 tot 19.45 uur. Het opleidingsorkest Jong Arti
repeteert vanaf 18.45 tot 19.45 uur. Hierin spelen enthousiaste muzikanten die ongeveer 3 jaar les
hebben. Van 20.00 tot 22.15 uur repeteert het gevorderde orkest Groot Arti. Muzikanten die
ongeveer 6 jaar of langer een muziekinstrument bespelen, kunnen in dit orkest terecht. Als je ook
mee wil spelen, stuur dan een mailtje naar info@arti-alphen.nl. Bladmuziek en informatie worden
dan vooraf naar je opgestuurd. Wil je Toetie en Jong Arti eens zien spelen? Op zaterdag 10 juni
organiseert Harmonie Arti een Toekomstconcert waar ook de cursisten van Arti’s Muzikale Vorming
een eigen muzikale bijdrage verzorgen. AMV is een muziekcursus voor kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Tijdens de cursus van 20 weken leren
de kinderen spelenderwijs noten lezen, blokfluit en klokkenspel spelen. Ook
maken zij kennis met de instrumenten, die in een harmonieorkest voorkomen.
Arti’s Toekomstconcert begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De
toegang is gratis. Na afloop wordt er met de pet rondgegaan voor een bijdrage in
de kosten. De locatie is het Wellant College aan de Kalkovenweg 62 in Alphen a/d
Rijn. Meer informatie over Arti is te vinden op www.arti-alphen.nl of op onze Facebookpagina
Harmonie Arti Alphen. Iedereen is van harte welkom bij het Toekomstconcert en op de Open
Repetitie!

Kind op Maandag
Week 23: 5 t/m 9 juni 2017
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26
Week 24: 12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9
Belangrijke data:
5 juni
Tweede Pinksterdag
6 juni
Schoolreis groepen 1 t/m 7
15 juni
Pleinfeest LPS

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 15 juni 2017

