Open deuren
Met ingang van maandag 30 oktober gaan we op een andere manier naar binnen:
tien minuten voor schooltijd gaan de deuren open. Vanaf dat moment verwachten
we van alle kinderen die het plein opkomen dat ze direct naar hun eigen klas gaan.
Hun juf of meester is daar dan al en ontvangt iedereen. Op deze manier hoeven
ouders (en kinderen) niet meer op het schoolplein te wachten en is het naar binnen
gaan rustiger. De ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen nog zelf naar
binnen brengen, van de andere kinderen verwachten wij dat zij dit zelf kunnen. De
starttijd van de lessen blijft 08.30u.
Ontruimingsoefening
Woensdag 11 oktober hebben we een geplande ontruiming geoefend. De leerkrachten en de
kinderen waren op de hoogte gebracht dat deze oefening zou worden gehouden. De ontruiming ging
vlot en soepel. We waren binnen de vereiste tijd buiten. Gelukkig hielp het weer een beetje mee,
want het was niet koud én wel droog! Dit schooljaar zullen we ook nog een onaangekondigde
ontruiming oefenen, dan zijn alleen de hoofd-BHV-er en een managementlid op de hoogte van de
oefening.
Uitstapjes groep ½ en groep 8
Afgelopen week gingen de groep ½ naar het theater Castellum om daar te genieten van de
voorstelling “Hatsjoe!”. Het was een hele beleving voor sommige kleuters, eerst in de auto, daarna
in een prachtig theater en daar kon je ook nog zo’n leuke voorstelling bekijken. Hatsjoe! is een
grappige, fantasierijke voorstelling met spel en dans waarin Jut en Jukka ontdekken wat kleur is.
De mooie kleuren veranderen hun witte wereldje in een vrolijke boel. Jukka woont alleen in een
huisje op de Noordpool. Op een dag krijgt ze onverwacht bezoek. Dat is leuk, een vriendinnetje! Ze
dansen en springen in de sneeuw. „Hè, hè, dat was leuk" zegt Jukka. „Jotti, jotti", zegt Jut. Even in
het witte wak kijken of er al een wit visje is. Maar hé, wat is dat? Er zit iets geks in het wak. Het is
niet wit, maar het heeft een… kleur ! Zoiets hebben ze nog nooit gezien. „Jotti, jotti, dat is mooi!"
Vraagt u na bij uw kleuter hoe het verhaal afliep?
Aan het uitstapje van groep 8 zat een luchtje aan, ze waren dan ook in het
begin niet razend enthousiast bij het horen van de titel van hun les op de
kinderboerderij “Mestles”. Echter toen ze eenmaal de les kregen, waren ze
niet meer te stoppen. Elke dag moet er hard worden gewerkt op de
kinderboerderij. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Op de kinderboerderij
'Zegersloot' vervangen de leerlingen in de winterperiode op dinsdagmorgen de
dierverzorgers. Het is al een aantal jaren een hele goede mogelijkheid gebleken om de oudste
leerlingen van de basisschool te laten omgaan met de dieren van de boerderij. De kinderen maken
de hokken schoon en controleren de gezondheid van de dieren. De dieren krijgen schone
waterbakken en worden uiteindelijk van voer voorzien. Wedden dat u van het weekend mee moet
naar de kinderboerderij?
Squashles groep 7 en 8
Op donderdag 2 november krijgen de groepen 7 en 8 squashles bij Tennis- en
Squashcentrum Nieuwe Sloot. De lessen vallen in de reguliere gymtijd van de
groepen, ze gaan alleen naar een andere locatie. We hebben er zin in!

Natte gymles
Op vrijdag 3 november start een reeks van 5 natte gymlessen in het aquarijn.
De groepen 5,6,7 en 8 zullen hier aan meedoen. Groep 5 en 6 zwemmen in de
ochtend, de groep 7 en 8 in de middag. Op speelse wijze houden kinderen hun
zwemvaardigheid bij. Heeft uw kind nog geen diploma? Ook de kinderen zonder
diploma mogen meedoen, geef dit alleen wel even door aan de
groepsleerkracht. Zij/hij meldt het dan in het zwembad en dan wordt daar
rekening mee gehouden.
Nationaal Schoolontbijt woensdag 8 november
Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt.
Dit jaar met nog meer variatie in lekker brood, beleg, zuivel, groente, fruit en
thee. Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste
richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start
van de dag. In november gaan ruim een half miljoen kinderen van dit ontbijtje
genieten. Bakkers, supermarkten en verschillende partners maken dat samen
mogelijk. We wensen alle kinderen op bijna 3.000 scholen nu alvast eet
smakelijk! Het Nationaal Schoolontbijt is al 15 jaar het grootste educatieve
ontbijt evenement van Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in
het hele land. Dit jaar van 7 tot en met 11 november. Bij deze 14e editie gaan zo'n 520.000
basisschoolkinderen samen ontbijten op 2.720 scholen.Wij gaan dit op De Stromen doen op
woensdag 9 november. Het Nationaal Schoolontbijt geeft ook dit jaar het beste ontbijt voorbeeld.
Het gevarieerde pakket bevat alleen brood, beleg en drinken dat past binnen de richtlijnen van het
Voedingscentrum. Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit
verschillende onderzoeken. Of ze ontbijten niet gezond, terwijl juist voor schoolkinderen een goed
ontbijt de beste start is. Het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten. Om dat te ervaren gaan
ook dit jaar honderdduizenden kinderen samen op school ontbijten. Dit jaar meer dan ooit. Ruim
2.700 basisscholen in het hele land doen mee: dat betekent dat 520.000 kinderen een ontbijtje
krijgen. Bakkers en supermarkten uit de buurt maken dat samen met ons mogelijk. Zou u uw
kind(eren) uiterlijk dinsdag 7 november een plastic bord, beker en bestek willen meegeven?
Tussenschoolse opvang
Een klein oproepje namens de TSO, misschien heeft u nog oude spelletjes op zolder
waar u niks meer mee doet, Donald Duckjes die aan het verstoffen zijn in de kelder.
Of misschien wel andere dingen waarvan u denkt: ”Daar kan de TSO wel iets mee.”
De kinderen van de TSO zou u daar heel blij mee maken. Alvast bedankt voor uw
hulp. Groetjes van het TSO team.
Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2017-2018 doet onze school weer mee aan met het
EU-Schoolfruit- en groente programma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten
en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig
weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in
de klas op te eten. De school start hiermee in week van 13 november 2017. Wij zien in het
EU-Schoolfruit- en groente programma een waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een
effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij
hopen dat u dat óók vindt. Onze fruitdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze
dagen hoeft u geen fruit mee te geven aan uw kind. Indien uw kind allergisch is voor bepaalde
vruchten, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Afscheid juf Irma
Juf Irma van groep 4 heeft te kennen geven dat ze gaat stoppen met werken bij ons op school. Zij
heeft na lang afwegen toch de keuze gemaakt om een andere invulling te gaan geven aan haar
onderwijscarrière. Het team van De Stromen vindt het erg jammer zo’n fijne collega binnenkort te
moeten missen. Zodra de vacature is ingevuld, zullen wij u informeren over de nieuwe leerkracht.
Wij zien dit met vertrouwen tegemoet!
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.
Kleding: herkent u deze kleding? Uw kind kan het op school ophalen.

Kind op maandag
Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6
Week 45: 6 t/m 10 november 2017
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8
Zwerfboek
De kinderboekenweek mag dan afgesloten zijn, maar het zwerfboek blijft nog wel even bestaan!
Kinderen verwisselen regelmatig de boeken, zowel bij de onderbouw als bij de bovenbouw. We
vinden dat erg leuk om te zien! Heeft u nog boeken die op deze planken erbij kunnen? Graag! U
kunt ze inleveren bij de leerkracht van uw kind of afgeven bij de locatieleider.

Website nieuws
Heeft u al een kijkje genomen op de klassenpagina van uw kind? Er
staan weer leuke stukjes op van de afgelopen periode! U kunt op
onze website ook allerlei informatie vinden over de school en onze
activiteiten.
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