Staking
Gisteren, donderdag 5 oktober hebben de meeste scholen in Nederland gestaakt. Ook wij
hebben aan deze staking meegedaan. We hopen natuurlijk dat we door de staking een
duidelijk signaal hebben afgegeven aan de politiek, het is voor 5 voor 12 in het
onderwijs. Er moet wat gaan gebeuren om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst
goed basisonderwijs kunnen blijven bieden. De geluiden gaan dat het nieuwe kabinet de
eerste 500 miljoen euro vrij wil maken voor het onderwijs. Of het werkelijk gebeurt en of
het genoeg is? We wachten af....
We realiseren ons dat staken nooit fijn is en het voor ouders lastig is dat hun kind die dag niet naar
school kan. Een aantal ouders hebben een vrije dag moeten nemen, andere ouders hebben
vriendjes/vriendinnetjes opgevangen. Opa en oma's zijn ingeschakeld. De buren werden ingezet.
Fijn dat het alle ouders gelukt is (soms met veel moeite) om opvang te regelen voor hun kind(eren).
We hebben geen reacties van boze ouders ontvangen. Dat waarderen we zeer en zien het echt als
steun/ solidariteit vanuit de ouders naar ons als team toe.  Dank ervoor, het voelt goed dat jullie
achter ons staan! We hopen natuurlijk dat verdere acties niet nodig zijn, het is nu aan de
politiek....
Het team van de Stromen
Stakingskleurplaat
Vandaag kon uw kind de Stakingskleurplaat inleveren en een half uur lang staken winnen met de
klas. Er zijn heel veel kleurplaten ingeleverd, we zullen spoedig de winnaars bekend maken en de
prijs in werking stellen!
Opening kinderboekenweek
De kinderboekenweek werd bij ons op school geopend in de aula waar de groepen 1
t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 werd verteld wat het thema is van de boekenweek
“Gruwelijk eng!”. Gezamenlijk werd het Stromen Spiegellied gezongen. Juf Kim
vertelde aan de groepen 1-4 dat griezelen best wel grappig kan zijn. Bert en Ernie
vinden dat namelijk ook, juf Kim las een verhaal aan hen voor en dat was meer
grappig dan spannend! De bovenbouw kreeg aan de hand van een powerpoint te zien
waar je allemaal bang voor kunt zijn. We houden het bij bang zijn in de achtbaan, 's avonds in het
bos, naar een nieuwe school gaan. En er was een grappig draakje! Wilt u meer weten vraag ernaar
bij uw kind!
Kinderboeken
Als u kinderboeken aanschaft tijdens de kinderboekenweek, dan doet u de school een groot plezier
als u boeken koopt bij de boekhandel Haasbeek in de Julianastraat. Zij hebben namelijk een mooie
actie voor de school. Tijdens de kinderboekenweek (4 tot en met 15 oktober) kunt u de kassabon
van de gekochte kinderboeken met de naam van de school erop in een bus in de winkel stoppen.
Na de kinderboekenweek berekent de boekhandel het totale bedrag van de door de ouders bij
gekochte kinderboeken. Van dit bedrag reserveren zij 20% voor de school om boeken voor de
Stromen aan te schaffen. Spaart u mee?

Meester Toon afwezig
Misschien is het u al opgevallen, de kinderen en wij missen hem in ieder geval, maar meester Toon
is even uit de roulatie. Vorige week is hij gedotterd. HIj maakt het goed en is  alweer op de been.
Hij sterkt voorlopig nog even thuis aan. We wensen hem veel beterschap en hopen hem snel weer
op school te zien.
Schoolfruit
Goed nieuws! De Stromen mag weer deelnemen aan het Europees schoolfruit project. Dit
houdt in dat we gedurende de periode vanaf 6 november t/m april 2018 drie keer per week
gratis groente en fruit krijgen. Dit jaar zijn alle aangemelde scholen ingedeeld en vond er geen
loting plaats!
School op Seef
Dinsdag en woensdag 26 en 27 september werd er druk overgestoken en gefietst op
het plein. Alle groepen hadden praktische verkeersles op het schoolplein. Een echt
zebrapad en verkeerslichten vulden het plein. Door de hulp van veel verkeersouders
konden de lessen goed gegeven worden. Deze verkeerslessen worden nog een keer
op het plein gegeven, maar dan in de week van 14 november. Als u wilt helpen, kunt
u hem alvast reserveren in uw agenda.
Zwerfboek
De zwerfboeken blijven op school staan, dus vergeet niet een boek mee te nemen! Wist u dat elke
dag een kwartiertje lezen met uw kind zorgt voor een grotere 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!
Tussenschoolse opvang
Als u gebruik maakt van de TSO, kunt u in de week van 23 oktober een nieuwe factuur
verwachten. Op de factuur staan de kosten voor de periode 21 augustus t/m 13 oktober
2017 vermeld. Wilt u ervoor zorgdragen dat de factuur binnen 14 dagen is betaald?
Website nieuws
Op onze website zullen 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.
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. Verdere informatie vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Dag van de leraar
Afgelopen donderdag was het de dag van de leraar. Via een betrouwbare bron uit
activiteitencommissie is er vandaag iets geregeld voor de leerkrachten, het team weet van
niets... Maar ja, het is natuurlijk ook een verrassing. We vinden het wel super dat  we worden
verrast, bedankt daarvoor! De leerkrachten worden door het bestuur ook nog lekker verwend
met een gebakje, dubbel feestje!
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.

Schilder in de school
In de periode van 2 oktober t/m 13 oktober zullen er in de groepen 3, 4, 5, 6 en 8 de
nisjes worden geschilderd. Jammer genoeg was het niet mogelijk om dit in de vakantie
te doen. Aangezien er een kleine steiger nodig is in de groep, zitten de groepen om de
beurt in de speelzaal om daar de lessen te volgen. Er is zoveel mogelijk geprobeerd een
handig rooster te maken, zodat de groepen er het minst last van hebben.
Gevonden voorwerpen
Er liggen alweer aardig wat spullen van kinderen op school waarvan de eigenaar ons niet bekend is.
Mist u nog een jas, tas of beker? Bij de ingang van school zal de gevonden voorwerpenbak de
komende week staan. Voor de herfstvakantie worden de overgebleven spullen naar de kringloop
gebracht.
Kind op maandag
Week 41: 9 t/m 13 oktober 2017
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22
Week 42/43: 16 t/m 27 oktober 2017
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29
Belangrijke data:
2-13 oktober
12 oktober
16-20 oktober
26 oktober

Schilder in de school
Info avond VO groep 8
Herfstvakantie
NB 5 komt uit
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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.
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 tot uiterlijk dinsdag  24 oktober met onderstaand strookje bij juf Ruth (groep
4 Batenstein) of bij Juf Nicoline (Lupinesingel). Graag betalen bij het inschrijven.
Schaken:
Wanneer: het begint op maandagmiddag 30 oktober van 15.30- 16.15 uur
Vanaf: groep 5
Wie: meester Johan
Waar: lokaal groep 5
Dammen:
Wanneer: het begint op donderdagmiddag 2 november van
15.30 – 16.15 uur
Vanaf: groep 4
Wie: dammeester Kenny Kroon (vader van Claudia, Jonathan en Ilona)
Waar: in de aula
---------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:

Groep:

Ik doe mee met schaken / dammen

Naam:

Ik doe mee met schaken / dammen

Groep:

