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
Dinsdag 30 augustus 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.
Groep 2/3 had een infomiddag op donderdag 1 september om 15.15 uur
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.
Offerfeest
Volgende week maandag is er het offerfeest voor de Islamitische gezinnen.
De kinderen mogen daar 1 dag vrij voor. Wilt u dit als ouder aan de leerkracht melden of uw kind
vrij neemt daarvoor. Meer dan 1 dag is niet toegestaan.
We wensen u een fijn offerfeest toe.
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!
Op dinsdag gaat groep 5/6 en op vrijdag groep 7/8.
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.

Activiteitencommissie (AC)
De Activiteitencommissie zoekt nieuwe mensen!
De AC is op zoek naar mensen die ons willen versterken.
Wat doet de AC allemaal? Wij helpen de leerkrachten met het voorbereiden van activiteiten.Enkele
voorbeelden zijn; Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest en Sportdag.
Voor het Kerstfeest maken we altijd een knutselwerkje met de kinderen.
Daarnaast versieren we regelmatig de school in een bepaald thema of aankomend feest.
We zijn op zoek naar mensen die hierbij willen helpen. Dus lijkt het je leuk om ons eens te helpen?
Meld je aan!
Op vrijdag ochtend zijn er een aantal mensen van ons aanwezig in de ouderkamer, kom eens een kopje
koffie/thee drinken en stel je vragen en of meld je aan! Dit kan eventueel ook bij Marieke Neerings of de
leerkracht van uw kind.
Stagiaires
Even voorstellen:
Mijn naam is Bradley Braak en ik ben de nieuwe stagiair in groep 45 bij juf Mariette en juf Marieke S.
Ik zit in het 3e jaar van de PABO op de Marnix Academie in Utrecht. Ik ben geboren in Zaanstad, maar
ik woon al in Alphen sinds mijn tweede levensjaar. Ik ben 22 jaar oud. Naast mijn studie ben ik ook nog
werkzaam in de gehandicaptenzorg. Nagenoeg elke woensdag en donderdag ben ik te vinden op de
locatie Lupinesingel en soms ook wel eens een hele week! Ik kijk er heel erg naar uit en heb er erg veel
zin in!

Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Roeland Harrewijn en ik loop stage in
groep 5/6 bij meester Wilco. Als meester vind ik de vakken rekenen, geschiedenis en natuur en techniek
het leukste om te geven. Dit jaar hoop ik vooral veel te leren over klassenmanagement en het lesgeven
van taal op verschillende niveaus. De Pabo volg ik in de deeltijd en naast mijn studie werk ik in de
kinderopvang op het hoofdkantoor van Wonderland Kinderopvang in Leiden. In mijn vrije tijd doe ik
samen met mijn vrouw Anita aan stijldansen.
Ik hoop vele van u dit jaar te ontmoeten op De Stromen.
Groet Roeland.
TSO

De komende weken komen er op dinsdag en donderdag weer stagiaires van het Leerpark. Op
dinsdag is dat Sarah en op donderdag Bas. Vorige week is Bas voor het eerst geweest en deze
week is Sarah begonnen . Ze blijven bij ons tot eind november. Beide jongeren vonden het erg leuk
om ons te helpen en met de kinderen te spelen.
Broodtrommeltjes
Regelmatig blijven er broodtrommeltjes achter na de lunch wij weten niet altijd van wie die zijn.
Het is voor ons erg fijn als de naam van uw kind op het trommeltje staat zodat wij het aan uw kind
terug kunnen geven.
Denkt u er ook aan om uw kind genoeg brood en drinken mee te geven voor de lunch( geen snoep,
koek, chips e.d.). Wij zorgen voor een stukje fruit na het eten.
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.

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.
Trefwoord
Week 37 t/m 39 (12 t/m 30 september): In beweging
■ Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert.
■ Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15).
Belangrijke data:
14 september
14 september
19 t/m 22 september
21 september

afsluiting thema Kleuterplein groep 1/2 en 2/3 om 12.00 uur
8.30 ‐ 8.45 inloop ouders in de groepen 1 t/m 8
oudervertelgesprekken
Jaarmarkt, kinderen zijn vrij, leerkrachten studieochtend leerkrachten

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:
Vrijdag 23 september 2016

