Eerste schoolweek zit er bijna alweer op!
De eerste week is voorbij gevlogen. Afgelopen maandag was de start misschien wat
spannend, een nieuwe groep en/of een nieuwe juf of meester. Inmiddels is dat achter de rug
en gaan we het bijna weer gewoon vinden, naar school gaan. Binnenkort starten de
ouder-vertel-gesprekken, dan horen we graag van u hoe uw kind de eerste weken heeft
ervaren.
Jaarkalender en schoolgids
Alle informatie van de school vindt u op de website van de school: www.destromen.scopescholen.nl
Net als de nieuwsbrief is ook de schoolgids digitaal, hij staat op onze website in de vorm van een
PDF. Mocht u er om welke reden dan ook waarde aan hechten om de gids in papieren vorm te
ontvangen, dan kunt u dit bij de locatieleider aangeven. We zorgen dan dat u deze
alsnog ontvangt. Daarnaast kunt u ons ook dit schooljaar weer volgen via facebook!
Inloop en informatieavond 28 augustus voor de groepen 1 t/m 8. U komt toch ook?
Op maandagavond 28 augustus is er van 18.30 tot 19.30 uur een inloop-informatieavond.
De kinderen van groep 1 t/m 8 leiden hun ouders dan rond in hun eigen groep en laten de
verschillende methodes, boeken en schriften zien. Het is dus de bedoeling dat de kinderen bij hun
ouders blijven. Uiteraard kunt u dan ook kennismaken met de leerkracht van uw kind. Als u
weggaat, vergeet u dan niet de informatiebrief mee te nemen van de groep van uw kind? Daar staat
alle informatie nog een keer op papier van het bewuste leerjaar.
Nieuwe leerlingen op de Stromen
Wij willen graag de volgende kinderen hartelijk welkom heten op de Stromen: Julia, Tim, Mia, Teije
en Santiago in groep 1/2A, Finn, Yoël en Sage in groep 1/2B, Djenseley en Michelle in groep 3,
Véronique in groep 4 en dan nog Björn en Eline in groep 5. Wij wensen jullie veel plezier en een
mooie tijd om je verder te ontwikkelen bij ons!

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots
op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien
speciale aandacht voor het themacertificaten:  “Welbevinden en sociale veiligheid” en “Relaties en
seksualiteit”. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten de lessen van de kanjertraining en de
lessen van Sociale veiligheid. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke
organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.

Fruit eten
Bij een gezonde school past ook gezond eten! Onze fruit- en groentedagen blijven
woensdag, donderdag en vrijdag. Uiteraard mag u op maandag en dinsdag ook fruit og
groente meegeven aan uw kind voor de pauze. Vanaf 4 september kunnen we ons als
school weer inschrijven voor het schoolfruit. Op basis van loting wordt er bepaald of de
school mee kan doen. Er is plek voor 2600 scholen, de afgelopen twee jaar zaten we
erbij! Zou het dit jaar weer lukken?
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit-1.htm
Website nieuws
Uiteraard kunt u het komende jaar weer volop gebruik maken van onze website. De website is weer
lekker opgeruimd en alle zaken van het vorige jaar zijn vervangen door actuele zaken van dit
schooljaar. Alle groepen zullen binnenkort worden bijgewerkt met een foto en een welkomstwoord.
Voor elke vakantie kunt u een kort verslagje verwachten van de groepen op hun
klassenpagina. Allerlei andere informatie, schoolgids, activiteitenkalender, overblijf e.d.
kunt u op www.destromen.scopescholen.nl vinden. Indien u wat mist, kunt u dit doorgeven
aan de locatieleider.
Schoolregels en klassenregels
Komend schooljaar zullen we in de nieuwsbrief met u delen welke school- en/of klassenregel
wij de kinderen aanleren. De regels van de Kanjertraining hangen standaard in alle klassen
en zullen gedurende het jaar steeds aan de orde komend en herhaald worden. De schoolregel
van de komende periode is: “We luisteren naar alle juffen en meesters op school.”
Nieuwe locatieleider op de Lupinesingel
Ik wil mij in deze nieuwsbrief even nader voorstellen. Mijn naam is Nicoline Visscher en ik werk
vanaf dit schooljaar als locatieleider voor de Stromen op locatie Lupinesingel. Hiervoor heb ik
verschillende jaren gewerkt als leerkracht zowel in het basisonderwijs als in het speciaal
onderwijs. Tevens heb ik intern begeleider en remedial teacher taken vervuld op scholen. De
laatste periode was ik ambulant begeleider, waarbij ik op veel scholen in Alphen aan den Rijn
werkzaam was.
Ik woon in Wassenaar en heb drie kinderen, twee jongens en een meisje van 15, 17 en 19. Een
gezellige drukte dus met de pubers! In mijn vrije tijd ben ik graag op het water. Met een
enthousiast damesteam roei ik op de Kagerplassen. Daarbij woon ik bij het strand, een
heerlijke plek om te zijn! Natuurlijk kan ik ook genieten van een mooi boek op de bank.
Ik hoop dat we met elkaar een fijn jaar gaan hebben op De Stromen.
Goede doelen
Elke maandag kan uw kind meesparen voor de goede doelen. In de klas is een spaarpotje waar het
goede doelengeld in kan. Tot aan de herfstvakantie zullen we geld inzamelen voor Tolong Flores. Op
de website www.tolongflores.com kunt u kijken wat de Stichting voor mooie zaken realiseert.
Spaart u ook met ons mee?
Handdoeken wassers gezocht!
Ook dit schooljaar zijn we op zoek naar ouders (van elke groep een) die een maand of een
halve maand van dit schooljaar de was willen verzorgen. Bij de ingang van de kleuters
kunt u zich inschrijven. Voor elke was die u draait, kunt u een vergoeding krijgen. U helpt
toch ook mee? Heeft u nog handdoeken of theedoeken die u niet gebruikt? Wij zijn er blij
mee! Voor meer informatie kunt u bij de locatieleider terecht.
Vrijwilliger
Net als vorig jaar zult u juf Ineke (leerkracht) weer tegenkomen. Zij werkt dit jaar weer als
vrijwilliger, op maandag op de locatie Batenstein en woensdag op de locatie Lupinesingel. Zij werkt
met name in de groepen 1 t/m 4. Wij zijn blij dat zij het team nog steeds versterkt.

Binnenkomen
Misschien heeft u het al gemerkt, maar alle leerkrachten geven de kinderen bij binnenkomst bij de
deur een hand. Dit is sinds een jaar een nieuw gebruik op de Batenstein. Hiermee krijgt elk kind een
kort momentje met de leerkrachten en hebben we elkaar even gezien, voordat de dag start. Het is
ons goed bevallen.
Deze week liepen nog veel ouders mee naar binnen bij de ingang van groep 1 t/m 4. Voor groep 3 en
4 mag dit nog tot de herfstvakantie, maar gezien de drukte van de hoeveelheid ouders in de gang
vragen wij u om, indien het niet meer nodig is uw kind te begeleiden, buiten voor het raam nog
even kort te zwaaien. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen zelfstandig naar binnenkomen en is het
niet meer de bedoeling dat ouders nog meekomen.  Indien u een kort bericht aan de leerkracht wilt
geven, dan mag u even mee naar binnen. Indien u de leerkracht wilt spreken, kunt het beste na
schooltijd even binnenlopen om een afspraak te maken of een mailtje sturen.
Adressenlijsten
Aan het begin van het schooljaar willen we graag elke ouder voorzien van de
adresgegevens van de klasgenootjes van zijn of haar kind. Daarvoor heeft de school
de juiste gegevens nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de school de juiste
telefoonnummers heeft, indien er een noodgeval is. U kunt uw gegevens
controleren bij het prikbord van de groep van uw kind. Eventuele wijzigingen, kunt
u ook daarop invullen. Vervolgens zullen wij deze gegevens verwerken en dan de adressenlijsten per
groep via de mail versturen. U heeft t/m 28 augustus de tijd om de gegevens te controleren.
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.
Tussenschoolse opvang
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Namens alle T.S.O. krachten, wensen wij
de kinderen en ouders een mooi schooljaar en smakelijke boterham uurtjes toe.
Ouder-vertel-gesprekken
In de week van 11 september zijn er de (verplichte) ouder-vertel-gesprekken. In 15 minuten krijgt u
de mogelijkheid om over uw kind te vertellen, zodat de leerkrachten hiermee hun voordeel kunnen
doen in de groep. Om ervoor te zorgen dat de gegevens van de ontwikkeling van uw kind
up-to-date blijft, krijgen de ouders van de kinderen in groep 1, 3, 5 en 7 een nieuw
formulier om in te laten vullen. De ouders van de kinderen uit de groepen 2, 4, 6 en 8
krijgen een kopie van het voorgaande jaar mee en kunnen eventuele aanpassingen
daarop noteren. Ouders zijn vrij om elk jaar een nieuwe in te vullen. Vergeet u niet het
formulier van de ouder-vertel-gesprekken dan mee te nemen naar het gesprek? Onderaan
deze nieuwsbrief kunt u aangeven op welke middag of avond uw voorkeur naar uitgaat. In de bijlage
vindt u een lege versie van het formulier.
Kind op maandag
28 aug t/m 3 september 2017
De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29

Belangrijke data:
28 augustus
6 september
7 september
11-14 september
20 september          
21 september          

Informatieavond
Inloopochtend
NB 2 komt uit
Deze week ouder-vertel-gesprekken
   Kinderen vrij i.v.m. de jaarmarkt
   NB 3 komt uit

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 7 september 2017

Briefje uiterlijk retourneren op 1  september bij de groepsleerkracht
Graag wil ik/willen wij komen op het ouder-vertel-gesprek van mijn kind(eren).
De voorkeur voor het gesprek van mijn kind gaat uit naar:
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