Directie
Wat was het fijn om iedereen te mogen begroeten afgelopen maandag op de eerste
schooldag na de zomervakantie! Het is altijd spannend of iedereen er weer is.
De kinderen moesten wennen aan hun nieuwe leerkracht(en) en de leerkracht(en) aan
hun nieuwe groep.
We zijn inmiddels al weer een week aan het werk en een aantal zaken zijn alweer
vertrouwd.
Jaarkalender en schoolgids
Alle informatie van de school vindt u op de website van de school: www.destromen.scopescholen.nl
Net als de nieuwsbrief is ook de schoolgids digitaal, hij staat op onze website in de vorm van een
PDF. Mocht u er om welke reden dan ook waarde aan hechten om de gids in
papieren vorm te ontvangen, dan kunt u dit bij de locatieleider aangeven. We
zorgen dan dat u deze alsnog ontvangt. Daarnaast kunt u ons ook dit schooljaar
weer volgen via facebook en/of twitter!
Inloop en informatieavond 30 augustus voor de groepen 1/2 , 4,5,6,7,8 .
U komt toch ook?
Op dinsdagavond 30 augustus is er vanaf 18.30 tot 19.30 uur een inloop & informatieavond.
De kinderen van groep 1/2,4,5,6,7,8 leiden hun ouders dan rond in hun eigen groep en laten de
verschillende methodes, boeken en schriften zien. Het is dus de bedoeling dat de kinderen bij hun
ouders blijven. Uiteraard kunt u dan ook kennismaken met de leerkracht van uw kind. We nodigen u
hiervoor van harte uit!
Voor de groepen 2/3 is er een ander moment gekozen, namelijk op donderdagmiddag 1 september
om 15.15 uur. Wilt u daar rekening mee houden.
Voor groep 8 is er over een aantal weken nog een extra avond ivm het Voortgezet Onderwijs
tijdspad dit jaar.
Website nieuws
Uiteraard kunt u het komende jaar weer volop gebruik maken van onze website. De website is weer
lekker opgeruimd en alle zaken van het vorige jaar zijn vervangen door actuele zaken van dit
schooljaar. Alle groepen zullen binnenkort worden bijgewerkt met een foto en een
welkomswoordje. Voor elke vakantie kunt u een kort verslagje verwachten van de groepen op hun
klassenpagina. Allerlei andere informatie, schoolgids, activiteitenkalender, overblijf e.d. kunt u op
www.destromen.scopescholen.nl vinden. Indien u wat mist, kunt u dit doorgeven aan de
locatieleider.
Vrijwilligers
Net als vorig jaar zult u op vrijdagmorgen meester Marvin (onderwijsassistent) door onze school
zien lopen, hij zal in groep 2/3 de leerkracht ondersteunen.
Juf Ineke (leerkracht) werkt dit jaar weer als vrijwilliger op maandag op de locatie Batenstein en
woensdag op de locatie Lupinesingel. Zij werkt met name in de groepen 1 t/m 4.
Wij zijn blij dat zij het team nog steeds versterken.
Adressenlijsten
Aan het begin van het schooljaar willen we graag elke ouder voorzien van de
adresgegevens van de klasgenootjes van zijn of haar kind. Daarvoor heeft de
school de juiste gegevens nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de school de

juiste telefoonnummers heeft, indien er een noodgeval is. U kunt uw gegevens controleren bij het
prikbord of raam van de groep van uw kind. Eventuele wijzigingen, kunt u ook daarop invullen.
Vervolgens zullen wij deze gegevens verwerken en dan de adressenlijsten per groep via de mail
versturen. U heeft t/m 4 september de tijd om de gegevens te controleren.
Brengen en halen van uw kinderen in groep 1/2 en groep 2/3
De kinderen die in groep 2/3 zitten en geen broertje of zusje hebben in groep 1/2 a, worden
gebracht en gehaald bij de ingang van groep 2/3 aan de zijkant van de school. Wilt u buiten op het
plein staan als u uw kind komt ophalen om 12:00 uur en 15:15 uur. Niet bij de deur bij de klas of in
de gang wachten, dat is voor de leerkrachten onoverzichtelijk.
Heeft u een kind in groep 1/2 en in groep 2/3, dan komt u uw kind brengen en halen bij het
kleuterplein. U brengt eerst uw jongste kind bij groep 1/2 en daarna uw andere kind naar groep
2/3.
Zo zorgen we met elkaar dat alle kinderen rustig en veilig de school in kunnen en ook weer veilig
worden opgehaald. De kinderen moeten altijd tegen de juf zeggen 'ik zie mama / papa/ enz'. De juf
zal tegen uw kind zeggen dat hij/zij mag gaan.
Mocht u vragen hebben dan kunt u naar de juffen gaan van groep 1/2 a en groep 2/3.
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
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Namens alle T.S.O. krachten, wensen wij de
kinderen en ouders een mooi jaar en smakelijke boterham uurtjes toe.
P.S.: Wilt u duidelijk de naam van uw kind(eren) op de trommels en bekers zetten?
Dat voorkomt veel gezoek.
Ouder‐vertel‐gesprekken
In de week van 19 september zijn er de ouder‐vertel‐gesprekken. In 15 minuten krijgt u de
mogelijkheid om over uw kind te vertellen, zodat de leerkrachten hiermee hun voordeel
kunnen doen in de groep. U krijgt een leeg formulier op 30 augustus op de info avond mee
om in te vullen of de dag erna via uw kind. Vergeet u niet het formulier van de
ouder‐vertel‐gesprekken dan uiterlijk 16 september terug te geven? De leerkracht maakt
met u een afspraak via een inteken‐formulier dat hangt bij de groep. In de bijlage vindt u ook al
een lege versie.
Trefwoord
Week 34 (midden); 35 (noord); 36 (zuid): Startweek Inhoud: Samen een goede start maken in het
nieuwe schooljaar.
Bijbel: Het licht onder de korenmaat (Matteüs 5, 1‐16).
Week 35 en 36 (29 augustus t/m 9 september): In de war (wisselthema) Inhoud: Eenduidigheid en
veelheid.
Bijbel: De toren van Babel (Genesis 9 t/m 11).
Belangrijke data:
26 augustus:
30 augustus:
1 september:
14 september:
21 september:
9 september:
19‐23 september:

NB 1 komt uit
Informatieavond groepen 1/2 , 4,5,6,7,8
Informatie middag groep 2/3 om 15.15 uur
Inloopochtend
kinderen vrij i.v.m. jaarmarkt (leerkrachten studieochtend)
NB 2 komt uit
Deze week ouder‐vertel‐gesprekken

