Directie
De herfst is officieel ingegaan op woensdag 21 september, er vallen al veel blaadjes van de bomen,
maar de buitentemperatuur is nog erg aangenaam, dat heet een ‘nazomer’.
U leest hieronder een stukje over de ‘hittegolf’ die we in de afgelopen periode meemaakten.
Wanneer u deze nieuwsbrief leest, zijn nagenoeg alle oudervertelgesprekken geweest, dank voor
uw informatie over uw kind, zodat we beter de gezamenlijke zorg kunnen vormgeven.
Hitte
Afgelopen periode was het voor de tijd van het jaar erg warm. Veel ouders vroegen ons waarom er
geen tropenrooster werd gehanteerd. Als school kunnen wij geen tropenrooster instellen, dit
gebeurt altijd bovenschools. Dit houdt in dat dan alle scholen van SCOPE hetzelfde rooster draaien.
Het RIVM geeft geen richtlijnen voor de hoeveelheid graden, maar SCOPE heeft hier zelf beleid op
gemaakt. Het tropenrooster gaat in als het gedurende 4 dagen aaneen gesloten 30 graden of
warmer is.
In de afgelopen warme weken bleef de temperatuur er net onder steken.
Jaarmarkt‐studieochtend
Terwijl de stad door duizenden mensen werd bezocht voor de jaarmarkt, was het team hard aan
het werk om slimmer te worden. We hebben de ochtend van de jaarmarkt gesproken over gedrag
van kinderen en volwassenen, hoe ga je om met moeilijk gedrag. Daar hebben we tips over
gekregen.
Naschoolse activiteiten
Zoals elk jaar bieden wij na schooltijd de mogelijkheid om gezellig met
elkaar een activiteit te ondernemen. Ook dit jaar kan je jezelf opgeven
voor één of meerdere activiteiten. Er kan gekozen worden uit dammen
en/of schaken. Wil je je inschrijven? Kijk dan naar de laatste pagina van de
nieuwsbrief!
Groepen 5/6 en 7/8 op bezoek bij Europees Kampioenschap Jeugd Waterpolo
Op dinsdag 13 sept. ( groep 5/6) en op vrijdag 16 sept. ( groep 7/8 ) zijn de groepen op
bezoek geweest in het zwembad Aquarijn voor het bijwonen van een wedstrijd in het
kader van het Europees kampioenschap waterpolo voor jeugdteams.
Vooraf kregen de groepen een les over gezonde voeding, want als sporter, maar eigenlijk
iedereen, moet je natuurlijk goed en gezond eten. Na deze les werd er nog uitleg
gegeven over waterpolo.
Het bezoeken van een wedstrijd hoorde er natuurlijk ook
bij. Enthousiast werden de ploegen aangemoedigd. Enkele
kinderen probeerden ook nog wat handtekeningen te
bemachtigen van spelers van andere teams, waaronder
Turkije. Groep 7/8 kwam op vrijdag terug op school met de
vlag van Slowakije,
In oktober krijgt dit uitstapje nog een vervolg in de vorm van een
“natte” gymles

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.
Website nieuws
Wist u dat u op onze website ook dit jaar weer de nieuwsbrieven van beide locaties kunt vinden of
nalezen? Ga naar www.destromen.scopescholen.nl en klik links op de knop “Nieuwsbrieven”,
“Actueel”en kies dan de locatie waar u de brieven van wilt lezen.
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).
Week 40 en 41 (3 t/m 14 oktober): Stoelendans ■ Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen.
Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen. ■
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).
Belangrijke data:
4 oktober
5 oktober
4‐7 oktober
7 oktober

Dierendag
Dag van de leerkracht / start Kinderboekenweek
Groep 8 Bts gaat op kamp
NB 4 komt uit

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:
Vrijdag 7 oktober 2015

Naschoolse activiteiten
Zoals elk jaar bieden wij na schooltijd de mogelijkheid om gezellig met
elkaar een activiteit te ondernemen. Ook dit jaar kan je jezelf
opgeven voor één of meerdere activiteiten. Er kan gekozen worden uit
dammen en/of schaken.
Twee activiteiten voor kinderen die graag willen nadenken over een
volgende zet.
Lijkt je dit leuk om te doen? Voor maar € 7,50 doe je mee!
Opgeven kan t/m dinsdag 11 oktober met onderstaand strookje bij juf Ruth (groep 4
Batenstein) of bij Juf Marieke Neerings (Lupinesingel). Graag betalen bij het inschrijven.
Schaken:
Wanneer: het begint op maandagmiddag 31 oktober van 15.30‐ 16.15 uur
Vanaf: groep 5
Wie: meester Johan
Waar: lokaal groep 5
Dammen:
Wanneer: het begint op donderdagmiddag 3 november van
15.30 – 16.15 uur
Vanaf: groep 4
Wie: dammeester Kenny Kroon (vader van Claudia, Jonathan en Ilona)
Waar: in de aula
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Ik doe mee met schaken / dammen
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Ik doe mee met schaken / dammen

Groep:

