Directie
Wat is de school weer mooi versierd in het teken van het Sinterklaasfeest, erg gezellig, met dank
aan de versiercommissie!
De kinderen van groep 8 hebben hun rapport gekregen en er zijn voorlopige adviesgesprekken
gevoerd met de ouders, toch altijd een beetje spannend, ook al bespreken we in groep 7 ook al wat
de verwachte uitstroom naar het voortgezet onderwijs zou kunnen worden.
Volgende week vrijdag 2 december zijn de groepsbesprekingen, dan zijn de kinderen van de
groepen 1 tot en met 4 vrij.

Schoenzingen dinsdag 22 november
De groepen 1 t/m 3 mochten dinsdagavond 22 november
in pyjama naar school komen om hun schoen te zetten.
We zijn gestart om 18.30 uur en het duurde tot 19.00
uur. Het was heel gezellig en 2 zwarte pieten kwamen
ook de kinderen bezoeken. Veel liedjes gezongen met
de muzikale begeleiding van juf Joke met gitaar.
Pepernoten, een koekje en een glaasje limonade waren
heerlijk. Ook de papa's en mama’s kregen lekker koffie/thee en een koekje. Wat
waren er leuke pyjama’s bij die de kinderen aanhadden. Wat een verrassing de dag erna, toen de
pieten de schoentjes gevuld hadden. Nu nog een paar nachtjes slapen en dan is het 5 december.
Sinterklaasfeest 5 december
Het is bijna zover, maandag 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school!
Hij zal omstreeks de klok van half 9 aankomen. Vervolgens zal hij een bezoekje brengen aan
alle groepen van onze school. Omstreeks vijf voor twaalf zwaaien we hem dan weer uit met
al zijn pieten. De groepen 1 t/m 8 hebben een continurooster, dit houdt in dat zij met hun
eigen leerkracht lunchen en buitenspelen tussen de middag. Zij zijn die dag om 14.00 uur
uit.
Schoolfruit; even bijpraten...
In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u de ouderbrochure van het
schoolfruit. Met de ouderbrochure willen wij u informeren over de voordelen
van fruit en groente als tienuurtje. Er staan onder andere ook tips voor thuis in.
Verder krijgt u informatie over groente- en fruitconsumptie van kinderen en tips
voor gezonde traktaties. Deze week hebben de kinderen appel, wortel en
mandarijn gegeten.
Tussenschoolse opvang
Het wordt alweer snel Sinterklaas. Dit is te merken aan de kinderen, ze vinden het een spannende
tijd. Regelmatig zien we een kleine Pieterbaas op het plein lopen. Wij hopen
dat de kinderen de spanning goed aan kunnen en een fijne dag zullen hebben.

Verkeersdag op de Stromen Lupinesingel
We hebben op dinsdag 29 november een leuke verkeersdag op onze locatie.
De groepen 1/2 , 2/3 , en 4/5 zijn in de ochtend aan de beurt en de groepen
5/6 en 7/8 in de middag.
De lessen worden gegeven door mevr.Nelleke de Kort,verkeersleerkracht, van
Onderwijsadvies via het project School op Seef.
Het gaat om praktische verkeerslessen die door een vakleerkracht worden
gegeven.
In de ochtend voor de groepen 1 t/m 3 is de activiteit een les in oversteken, voor groep 4/5 een
les met slalom fietsen, achterom kijken en bochten fietsen.
De middag is voor de groepen 5/6 en 7/8 :fietsen over een smal wegdek, slalom fietsen, met 1 hand
fietsen etc.
Er zijn al een aantal moeders gevraagd om te helpen, maar lijkt het u leuk om te begeleiden, dan
bent u van harte welkom.
Website nieuws
Op onze website kunt u ook formulieren downloaden voor de TSO. U kunt bijvoorbeeld een
wijzigingsformulier downloaden, als er dagen of uw gegevens zijn gewijzigd. Via
www.destromen.scopescholen.nl klikt u via de bovenste balk op TSO en de rest wijst vanzelf.
Muziekcursus
In de bijlage een aanbod voor kinderen van de groepen 5 t/m 8
Nog wat extra informatie over de cursus:
Deze cursus is speciaal voor kinderen die (nog) geen instrument bespelen.
De cursus bestaat uit twintig lessen in de leeftijd van groep 5 tot en met groep 8.
Tijdens de 20 wekelijkse cursus leren de kinderen spelenderwijs noten lezen, blokfluit en
klokkenspel spelen, mogen zij instrumenten uitproberen, maken zij enkele repetities mee van het
opleidingsorkest Jong Arti en treden zelfs op tijdens een concert!
Arti’s Muzikale Vorming is een variant van de meer bekende cursus “Algemene Muzikale Vorming”
(AMV) die door reguliere muziekscholen worden gegeven.
De cursus is op dinsdagavond en start op 10 januari 2017, van 19.00 tot 19.45 uur in het Wellant
College aan de Kalkovenweg in Alphen a/d Rijn.
Kosten zijn 80 euro, vooraf te voldoen. De deelnemer volgt hiervoor wekelijks les, ontvangt het
lesmateriaal, een blokfluit en een klokkenspel in bruikleen, en speelt mee tijdens één van Arti´s
concerten.Twee docenten geven deze cursus.
Tafeltennistoernooi kerstvakantie
Tafeltennisvereniging ATTC EVO Repro organiseert in de Kerstvakantie weer een tafeltennistoernooi
voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool.
Het De Hypotheker Kinder Tafeltennis Feest vindt plaats op woensdag 28 december voor groep 5 en
6 en op donderdag 29 december voor groep 7 en 8.
De kinderen krijgen in de groep een aanmeldingsformulier mee en kunnen zich tot uiterlijk 23
december inschrijven.
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.
Kinderkerstfeest
Op zaterdag 24 december om 19.00 uur wordt weer het kinderkerstfeest gevierd in de Bron. We
zingen gezellig kerstliedjes met elkaar en kinderen voeren het kerstspel ‘Het Dromenmuseum’ op.
De ‘cast’ bestaat voornamelijk uit kinderen van De Stromen! Iedereen is van harte welkom om dit
kinderkerstfeest mee te komen vieren!

Trefwoord
Week 46 t/m 48 (14 november t/m 2 december): Verbinden ■ Inhoud: Over wat mensen bindt en
de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over broederschap, over tegenpolen en
bruggenbouwers. ■ Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39
t/m 41); Het weerzien van de broers (Genesis 44 en 45). Week 49 t/m 51 (5 t/m 23 december):
Kinderen van goede wil (kerstthema) ■ Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te
werken en samen te vieren verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan
worden in het leven van mensen. ■ Bijbel: Johannes’ geboorte (Lucas 1); De aankondiging en
geboorte van Jezus; De boodschap van de engelen aan de herders (Lucas 2).

Belangrijke data:
29 november:
Verkeersdag
2 december:
Groepsbesprekingen, groep 1-4 vrij
5 december:
Sinterklaas komt op school, continurooster groep 1-8
9 december:
NB 8 komt uit
22 december:
kerstviering in de Topmavo
23 december:
alle kinderen om 12.00u vrij en NB 9
24 december tot en met zondag 8 januari Kerstvakantie
De volgende nieuwsbrief verschijnt op:
Vrijdag 9 december 2016

