Terugblik informatieavond
Maandag 28 augustus was de informatieavond van het begin van het schooljaar 2017-2018. Met trots
kunnen we zeggen dat 75% van de ouders op school waren. De kinderen vertelden hun ouders wat
zij komend jaar gaan doen en uit welke boeken zij werken. Voor het team was 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 erg prettig om op deze manier met elkaar te starten
en kijken uit naar een bruisend schooljaar!
Inloopmoment
Afgelopen woensdag was er van 08.30 tot 08.45u een inloopmoment. U kon dan bij uw kind(eren) in
de klas kijken en het werk bekijken van uw kind. We vinden het fijn dat er ouders waren die het
werk kwamen bekijken. Kon u deze keer niet? Op donderdag 25 januari staat de volgende gepland.
In de activiteitenkalender kunt u alle momenten vinden. Gedurende het schooljaar is het telkens op
een andere dag, zodat elke ouder vast wel een keer kan komen.
Oudervertelgesprekken reminder
In de week van 11 september zijn er de oudervertelgesprekken. In 15 minuten krijgt u
de mogelijkheid om over uw kind te vertellen, zodat de leerkrachten hiermee hun
voordeel kunnen doen in de groep. Het oude formulier en/of nieuwe formulier heeft u
meegekregen via uw kind. Vergeet u niet het formulier van de
ouder-vertel-gesprekken dan mee te nemen naar het gesprek? Wilt u een nieuw
formulier invullen voor uw kind, omdat er zaken zijn gewijzigd? Dan kunt u bij de vorige NB in de
bijlage een lege versie vinden.
Zwerfboeken
Het zwerfboeken-project gaat dit schooljaar gewoon weer verder. Bij beide ingangen staan weer
boeken die de kinderen mogen lenen en weer terug brengen. Heeft u zelf boeken die u wilt laten
zwerven? U kunt de boeken inleveren bij juf Nina. In het stukje hieronder kunt u lezen waarom het
zo belangrijk is om boeken te promoten.
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.

Tussenschoolse opvang
Na 6 weken zomervakantie is het TSO team goed uitgerust en klaar om weer lekker
aan de slag te gaan. Wij hebben afgelopen schooljaar erg veel plezier gehad, zo
hebben we 1 juni (dag van de TSO) allemaal genoten van een heerlijk schepijsje. De
kinderen hadden voor alle TSO krachten een leuk stukje geschreven. We voelde ons
echt een beetje jarig. Ook dit jaar zullen wij zorgdragen dat het voor alle kinderen een gezellige
overblijf is. Vergeet u ook dit schooljaar niet de af- of aanmeldingen voor 09.00 uur te doen? U kunt
een whatsapp berichtje sturen naar te TSO telefoon (06-26932567) of natuurlijk een e-mail
(overblijfdestromen3@scopescholen.nl).
Inschrijving Schoolfruit
Onze school heeft zich dit jaar weer ingeschreven om deel te nemen aan het EU-schoolfruit. Eind
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
Mist u informatie op onze website of wilt u een tip geven voor de website? Geef het door via
emailadres: destromen3@youscope.nl, dan gaan we ermee aan de slag!
Gezonde tussendoortjes en trakteren op school
Het schooljaar is alweer een aantal weken gestart. Intussen hebben een aantal kinderen in de klas
getrakteerd op hun verjaardag en nemen de kinderen dagelijks iets mee van thuis voor
tijdens de kleine pauze. We willen graag de gezondheid van de kinderen bevorderen door
u erop te wijzen dat we het erg op prijs stellen als uw kind een gezond tussendoortje
meeneemt. Het liefst hebben we dagelijks een stuk fruit en een flesje water. De keuze
voor water is belangrijk, omdat recentelijk het Voedingscentrum nog een artikel heeft
geplaatst, waarin wordt aangegeven dat pakjes drinken te veel suikers bevatten. Een
pakje bevat meestal toch 3-5 suikerklontjes! Zie: Voedingscentrum Als kinderen trakteren
is het natuurlijk leuk als het iets is wat het jarige kind lekker vindt! Probeer als ouder
gezond trakteren te stimuleren. Houdt uw kind van banaan? Een versierde banaan is dan
een prima keuze. Wil het toch graag een snoepje trakteren? Geen probleem, maar liever geen hele
snoepzakken en verschillende soorten snoep.
 Op zoek naar ideetjes om gezond te trakteren? Als u samen met uw kind deze pagina bekijkt is er
vast iets bij dat het leuk vindt! http://www.gezondtrakteren.nl
Leerlingenconcert
Dwarsfluit, Piano en Orgel
Op vrijdag 22 September om 19.30 zal er een leerlingenconcert plaatsvinden in de
Adventskerk te Alphen aan den Rijn, Julianastraat 69. Tijdens deze avond treden
leerlingen op van fluitiste  Sannie de Jongh,  en van organist en pianist Simon
Stelling. Sannie de Jongh is een ouder van de Stromen en zij zal met een leerling van
onze school, Eline uit groep 5 samen optreden! Het belooft een afwisselende avond
te worden, waarbij leerlingen hun kunsten op het podium mogen vertonen aan
familie, vrienden, bekenden en andere geïnteresseerden! De toegang is gratis. In de pauze is er
koffie en thee te verkrijgen.

SPEEL, ZING EN DANS bij het Jeugdtheaterhuis
Wil jij toneelspelen, zingen of dansen? Of wil je het allemaal? Dat kan bij het
Jeugdtheaterhuis!
Fantaseer, bedenk de gekste verhalen en vertel ze! Ontdek kanten van jezelf
waarvan je niet wist dat je ze had. Leer nieuwe vrienden kennen, krijg meer
zelfvertrouwen en vooral: maak plezier.
Kom 9 september naar de GRATIS OPEN LESSEN! Wil je kennismaken met het
Jeugdtheaterhuis en zelf zien en ervaren hoe leuk theater- en musicallessen bij
ons zijn? Doe dan mee met de gratis kennismakingslessen. Je bent van harte
welkom tijdens het Open Huis in Cultuurhuis Garenspinnerij op zaterdag 9 september  2017.
Waar? Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34, Gouda
Meer info www.jeugdtheaterhuis.nl
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Toneelklas 4-6 jaar
Toneelklas 7-12 jaar
Theaterklas & De Vloer Op! 12+
Musicaltheater Klas 12+
Musicalklas 7-12 jaar

Kind op maandag
Week 36: 4 t/m 8 september 2017
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis 25:19-26
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35
Week 37: 11 t/m 15 september 2017
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46
Belangrijke data:
11 t/m 14 september
20 september
26 en 27 september

oudervertelgesprekken
jaarmarkt, alle kinderen zijn vrij
verkeersles op het plein

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:
donderdag 21 september 2017

