Directie
Wat zijn we al weer lekker aan het werk de afgelopen drie weken. De kinderen hebben met de
leerkracht(en) gesproken over de groepsregels, deze hangen zichtbaar in de klas.
Er zijn Kanjerlessen gegeven, hoe gaan we om met elkaar en hoe helpen we elkaar daarbij.
In de groepen 3 tot en met 8 zijn we aan het rekenen met de nieuwe methode Alles Telt.
We gaan volgende week met de bovenbouwgroepen naar een aantal Europese waterpolo
wedstrijden kijken, daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.
Terugblik informatieavond
Donderdag 1 september was de informatieavond van het begin van het schooljaar 2016‐2017. Het
was een heerlijke druk bezochte avond, waarbij de kinderen hun ouders vertelden wat zij komend
jaar gaan doen en uit welke boeken zij werken. Voor het team is het een fijn moment om op een
informele manier kennis te maken met de (nieuwe) ouders van de groep of even weer bij te kletsen
na een lange zomer. Wij vonden het een prettige avond en zijn trots dat er zoveel ouders
belangstelling tonen.
Inloopmoment
Afgelopen woensdag was er van 08.30 tot 08.45u een inloopmoment. U kon dan bij uw kind(eren) in
de klas kijken en het werk bekijken van uw kind. Kon u deze keer niet? In de activiteitenkalender
kunt u het volgende moment vinden. Gedurende het schooljaar is het telkens op een andere dag,
zodat elke ouder vast wel een keer kan komen.
Waterpolo
In de week van 12 september gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 een bezoekje brengen aan het
EJK waterpolo in het Aquarijn! Naast het kijken van een wedstrijd krijgen zij ook een gastles
gezonde leefstijl. De kinderen kijken er echt naar uit. We zijn benieuwd naar de enthousiaste
verhalen!
Oudervertelgesprekken reminder
In de week van 19 september zijn er de oudervertelgesprekken. In 15 minuten krijgt u
de mogelijkheid om over uw kind te vertellen, zodat de leerkrachten hiermee hun
voordeel kunnen doen in de groep. Het oude formulier heeft u meegekregen via uw
kind. Vergeet u niet het formulier van de ouder‐vertel‐gesprekken dan mee te nemen
naar het gesprek? Wilt u een nieuw formulier invullen voor uw kind, omdat er zaken
zijn gewijzigd? Dan kunt u bij de vorige NB in de bijlage een lege versie vinden.
Lezen: moet je doen!
Naar de effecten van voorlezen is veel onderzoek gedaan. Hierdoor weten we niet
alleen hoe populair voorlezen is, wie er vooral voorlezen en hoe lang ze dat doen.
Het onderzoek heeft ook aangetoond dat kinderen die worden voorgelezen een
grotere woordenschat hebben. Voorlezen aan kleuters bevordert hun taal‐ en
leesvaardigheid en kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een kast met
boeken in huis hebben, doen het beter op school. Voorlezen heeft een positief effect
op woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude. Het effect is nog groter als voorlezers
vragen stellen over het verhaal, verwijzen naar de geschreven tekst of andere interactieve
voorleestechnieken gebruiken.

Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf
meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs.
Kinderen spiegelen zich aan het leesgedrag van hun ouders. Behalve het voorbeeld dat ze thuis
krijgen, heeft ook de directe leesbegeleiding invloed. Ouders die voorlezen en discussiëren over
boeken, stimuleren blijvend het leesplezier van hun kinderen.
Tussenschoolse opvang
Zoals u heeft begrepen in een mail, gaan wij afscheid nemen van Henk
Christiaanse. Hij gaat na 8 jaar op de Stromen te hebben gewerkt als TSO
coördinator, naar een andere werkplek. Uiteraard bedanken we Henk voor zijn
inzet al die jaren en wensen wij hem veel plezier in zijn nieuwe baan!
Inschrijving Schoolfruit
Onze school heeft zich dit jaar weer ingeschreven om deel te nemen aan het EU‐schoolfruit. Op 23
september horen we of we zijn ingeloot. Dus het is nog even spannend! EU‐Schoolfruit ondersteunt
scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. De
school krijgt gratis fruit en groente: drie stuks per leerling
per week, 21 weken lang. Tijdens de 21 weken schoolfruit
geeft de school EU‐Schoolfruitlessen, digibordlessen en
Smaaklessen. Daarna kan de school verder gaan met een
zelfstandig schoolfruitbeleid.
Nieuw gezicht in de school
Hallo allemaal,
Ik ben Thirza Achterberg, 23 jaar en kom uit Alphen aan den Rijn. Ik vind het leuk om
in mijn vrije tijd te sporten, zoals hardlopen, zwemmen of schaatsen, maar ik kan ook
heel erg genieten van een boek lezen. Daarnaast vind ik het ook heerlijk om lekker
creatief bezig te zijn of om op te passen op mijn neefje en nichtjes. Ik ben heel blij
dat ik mag komen werken op de Stromen. En zie er dan ook naar uit om met jullie
kennis te maken.
Groetjes, Thirza Achterberg
Juf Thirza zal tijdelijk verschillende taken uitvoeren binnen de Stromen.
Website nieuws
Op de website kunt u de nieuwe schoolgids lezen door de volgende link te volgen
http://suse.ghlyceum.nl/scopeweb/wordpress/str/?page_id=1731. Uiteraard kunt u ook bij de
openingspagina aan de linkerzijde op de knop SCHOOLGIDS klikken. Dan komt u er ook!
Vanuit het centrum van Jeugd en Gezin: Gezond het nieuwe schooljaar in!
Het schooljaar is weer begonnen en laten we dit nu gezond starten met zijn allen.
Alphen Beweegt en het Centrum voor Jeugd en Gezin willen samen met de school en
ouders aandacht geven aan een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen.
Gezond eten op school en thuis draagt bij aan een goede ontwikkeling van de
kinderen. Niet alleen ouders, maar ook scholen kunnen een rol spelen in het aanleren van gezond
eetgedrag. Neem eens een stukje fruit voor de vitamines en drink veel water en beweeg voldoende.
Naast gezond eten en veel bewegen is ook de opvoeding natuurlijk heel erg belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Dit schooljaar willen we tips over opvoeden, bewegen en gezond eten
met jullie delen! In de bijlage van deze nieuwsbrief zijn de eerste tips te vinden.

Kind op maandag
Week 37: 12 t/m 16 september 2016
Mozes naar Midjan, Exodus 2:11‐25
Mozes geroepen, Exodus 3:1‐12
Naar de farao, Exodus 5:1‐9
Week 38: 19 t/m 23 september 2016
Farao luistert niet, Exodus 7:1‐13
Tien plagen, Exodus 7‐10
De uittocht, Exodus 12:29‐42
Belangrijke data:
19 t/m 22 september
21 september

oudervertelgesprekken
Jaarmarkt, kinderen zijn vrij. leerkrachten studieochtend
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