Directie
We zijn nu 7 weken aan het werk en volgende week vrijdag begint de herfstvakantie al, wat is deze
eerste periode snel gegaan.
Wat een leuke opening van de Kinderboekenweek, er waren zelfs een opa en oma aanwezig met het
oog op het thema ‘Voor altijd jong’.
Opening kinderboekenweek

Alle kinderen in de aula voor de opening. Schoollied (Spiegellied) werd gezongen en juf Anne
vertelde wat er allemaal gedaan kan worden de komende week in Alphen bij Haasbeek en Bieb.
Ook waren er een echte opa en oma uitgenodigd (oude mensen) die vertelden hoe het is om oud te
zijn. Daarna zongen de kinderen met zijn allen het lied van de Kinderboekenweek en een paar
kinderen deden het dansje.
Zwerfboek
Heeft u ook al zo’n zwerfboek thuis gekregen? Wist u dat elke dag een kwartiertje
lezen met uw kind zorgt voor een grote woordenschat en een beter begrip voor
lezen? Wij gaan er dan uiteraard vanuit dat u ook na de kinderboekenweek met de
kinderen lekker blijft lezen. Leeskilometers noemen we dat!
Dag van de leraar
Afgelopen woensdag was het dag van de leerkracht. Alle collega’s willen de
ouders van de AC (activiteitencommissie) hartelijk bedanken voor de leuke
verrassing! Het team voelde zich echt gewaardeerd door de mooie bossen
bloemen, versierd door de kinderen. Hartelijk dank daarvoor. De leerkrachten
werden door het bestuur ook nog lekker verwend met een gebakje, dus het was
inderdaad wel een beetje een bijzondere dag!
Reminder naschoolse activiteiten
Zoals elk jaar bieden wij na schooltijd de mogelijkheid om gezellig met elkaar een activiteit te
ondernemen. Ook dit jaar kun je jezelf opgeven voor één of meerdere activiteiten. Er kan gekozen
worden uit dammen en/of schaken.

Vervanging leerkrachten bij afwezigheid
Vanwege de nieuwe wet “Werk en Zekerheid” is er sinds dit schooljaar een vervangingspool (RTC)
opgezet door een aantal besturen in Alphen aan den Rijn, waar vanuit wij als school invallers
moeten inzetten in geval van ziekte of afwezigheid van een van onze medewerkers. Wij kunnen
geen gebruik meer maken van de inzet van ons eigen personeel, maar alleen van leerkrachten die
in het “kernteam” of “flexteam” zitten. In het flexteam zitten wel enkelen van ons vast personeel,
maar vanwege de flexwet mogen zij maar 3 keer invallen voor ons eigen bestuur.
Als wij als school een invaller nodig hebben, geven wij aan voor welke groep het is, of er een gym
aantekening nodig is en voor hoeveel dagen de afwezigheid zal zijn. RTC gaat dan kijken wie er
beschikbaar is. Soms is het niet mogelijk om een invaller in te zetten voor meerdere dagen, de
school krijgt toegewezen wie er op dat moment beschikbaar is (met of zonder gym aantekening).
Wij kunnen wel onze voorkeur voor invallers aangegeven, zodat we invallers krijgen die onze school
en kinderen al (beginnen te) kennen. Wij leggen u dit uit om inzicht te geven in de situatie
waarmee wij om moeten gaan en dat het daardoor soms niet mogelijk is om een en dezelfde
invaller voor een groep te krijgen. Indien mogelijk schuiven wij wel intern met personeel, zodat de
groep een bekend gezicht krijgt.
Website nieuws
Op onze website zal met de herfstvakantie weer allerlei leuke stukjes te
lezen zijn over de groep van uw zoon of dochter, maar wist u dat op het
infoscherm ook regelmatig nieuwe foto’s rouleren? Heeft u nog een idee
voor het infoscherm? Geef dit dan door aan de locatieleider. Indien u
facebook-vrienden bent van de Stromen, kunt u makkelijk foto’s en
berichtjes delen met ons. De beheerder zal de foto of het bericht dan op
onze facebookpagina zetten.
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.
Trefwoord
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).
Week 42 t/m 45 (17 oktober t/m 11 november): Doorbijten ■ Inhoud: Over ergens voor gaan, je
doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om tegenstand te overwinnen. ■ Bijbel:
Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).
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