Nieuwe directeur
U ontvangt een brief in de bijlage met betrekking tot de aanstelling van de nieuwe directeur van
De Stromen, dhr G. Kreugel.
Reminder sociale veiligheid “Je lijf en relaties”
Vorige week heeft u een uitnodiging gekregen voor de ouderavond op 18 april over sociale
veiligheid “Je lijf en relaties”. Heeft u zich al aangemeld? Wij vinden het namelijk erg
belangrijk dat u komt!
De GGD geeft die avond informatie over de lichamelijke ontwikkeling bij kinderen. De
ontwikkeling verloopt spelenderwijs en met ervaren, vallen en opstaan. Het is daarbij belangrijk
dat het kind leert welk gedrag normaal is, hoe het kind grenzen kan aangeven en hoe het met
andermans gevoelens om moet gaan. Als school willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij
hun ontwikkeling.
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Het is
belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op
een manier die bij hun leeftijd en belevingswereld past. Daarom zal de school gebruik
gaan maken van het lespakket ‘relaties en seksualiteit’ ontwikkeld door Rutgers. Door
les te geven over de genoemde onderwerpen leren kinderen over hun lijf, groeien,
gevoelens en relaties. Hierdoor worden ze weerbaarder en wordt ook tegenwicht
geboden aan beelden, verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij
Website nieuws
Wist u dat u vragen over verlof voor uw kinderen, kunt vinden op de website. U kunt daar een
document downloaden, waarin de regels staan, waaraan school en de ouders zich moeten houden.
http://destromen.scopescholen.nl/?page_id=1787. Voor de meivakantie kunt u weer nieuwe stukjes
verwachten bij het groepsnieuws!
Schoolreis
Op dinsdag 6 juni a.s. gaan de kinderen t/m groep 7 op schoolreis. De kinderen van groep 1a/2a,
1b/2b van de BTS en de groepen 1a, 2b/3 van beide locaties gaan naar Avifauna. Heeft u een
abonnement voor Avifauna, laat het ons dan weten! (Groep 3 van de LPS vormt een
combinatiegroep met groep 2 en daarom gaan deze kinderen gezamenlijk naar dezelfde locatie.)
De kinderen van de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 van de BTS en de groepen 4 , 5, 6, 7 van de LPS gaan op
dezelfde dag naar het attractiepark Duinrell.
Voor het bezoek aan Avifauna wordt een bedrag van € 5,- per leerling gevraagd. Zij worden door
ouders gebracht en gehaald. Voor het bezoek aan Duinrell moeten bussen gehuurd worden,
waardoor de prijs voor vervoer en entree op € 20,-- per kind uitkomt. Heeft u kinderen in een of
meer van de genoemde groepen dan ontvangt u t.z.t. natuurlijk nog meer informatie over deze
dag. Op korte termijn ontvangt u informatie van de penningmeester van de activiteitencommissie
voor betaling van genoemde uitstapjes.
Wilt u het totaalbedrag contant betalen bij juf Marieke Neerings dan is dit ook mogelijk.

Groep 5b/6 en 7/8 naar “Carnaval des Animaux”
Op dinsdagmorgen zijn de groepen 5b/6 ( per auto ) en 7/8 ( per fiets ) naar de Adventskerk
geweest om een voorstelling bij te wonen.
Organist Simon Stelling ( de stadsorganist ) en Aubrey Snell en Theo de With van het Productiehuis
Alphen hebben met elkaar een muziek/theatervoorstelling gemaakt van het “Carnaval der dieren”.
Dit is een humoristisch muziekstuk, waarin naast de uitbeelding van de dieren ook de spot wordt
gedreven met andere muzikale uitwassen. De kinderen werden actief betrokken bij de voorstelling
en hebben een heel leuke ochtend gehad.

Klasselunch
Met het lesprogramma KlasseLunch krijgen leerlingen van groep 7 en 8 plezier in het maken van
bewuste keuzes voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets minder gezond, maar ook
keuzes die te maken hebben met duurzaamheid of dierenwelzijn, met cultuur of eetgewoontes,
met smaak of porties.
Vrijdag 31 maart heeft groep 7 en 8 genoten van een heerlijke lunch. In het pakket, aangeboden
door AH waren vooral ‘gezonde producten’. M.b.v. een opdrachtenboekje gaan de kinderen verder
onderzoeken wat ze meestal eten, en wat ze eventueel kunnen veranderen in het eetgedrag. Het
was leerzaam!
Verkeersexamen theorie
Afgelopen donderdag zijn alle leerlingen van groep 7 geslaagd voor het theoretische
verkeersexamen! Knap, hoor.
Volgende maand doen ze het praktische verkeersexamen: een route rijden op de fiets, waarbij ze
de regels moeten toepassen. Alvast veel succes gewenst.

Bootcamp zegerplas voor Lesbos!
Op 9 april organiseren Kirsten Bruines (ouder van de locatie bts en juf van De Stromen) en ik een
speciale bootcamp! Joyce Hijdra van De Sportvrouw organiseert een bootcamp voor kinderen en
volwassenen bij het circuit van de Zegerplas (bij Wet en Wild). We doen dit als extra promotie
activiteit voor ons vertrek naar Lesbos. We gaan daar met een team van zeven helpen in het
vluchtelingenkamp Kara Tepe. Zo verzorgen we elke dag het ontbijt, een
kinderprogramma (ochtend) en een programma voor volwassenen (middag). We hopen
natuurlijk dat veel kinderen en volwassenen meedoen! Opgeven kan via
Elsbethvanviegen@gmail.com. Dan weten we hoeveel personen we kunnen verwachten.
Deelnemen kost niets, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom! Wil je meer
weten of ons avontuur volgen, kijk dan op facebook: Because we carry team 84. Hopelijk
tot dan! Kirsten Bruijnes en Elsbeth van Viegen
Kerkscholendienst van de Stromen in de Bron op 26 maart 2017
Op zondag 26 maart was de jaarlijkse kerkscholendienst. We vonden het erg fijn dat we daar met
elkaar konden zijn en met elkaar hebben gezongen en gebeden. Fijn dat er ook zoveel ouders,
oma’s en opa’s en kinderen waren! Komt u volgend jaar weer? De collecte heeft het volgende
bedrag opgeleverd: €270,20. Dat is een heel mooi bedrag, de stichting nieuwe Alphenaren is er heel
blij mee. Hartelijk dank daarvoor.

Paasviering
Donderdag 13 april wordt de paasviering op school gehouden. Het thema van de viering zal zijn:
Opstaan tegen onrecht.
Er wordt met elkaar gezongen, gelezen uit de bijbel en alle groepen leveren een bijdrage d.m.v.
een toneelstukje, gedichtje of liedje.
Na de viering in de aula gaan de kinderen naar hun eigen groep om daar gezamenlijk te lunchen.
Die dag is er dus een continurooster. De kinderen eten dus op school en alle groepen gaan dan om
14.00 uur naar huis. Pauze hapje van 10.00 uur: eten en drinken
Voor de lunch nemen de kinderen mee: eten, een beker en een bordje (met naam erop)
Daarna zijn de kinderen vrij tot en met maandag 17 april.
Tussenschoolse opvang
Op verzoek van ouders/verzorgers, zijn wij vorig schooljaar gestart waarbij de
herinneringen per e-mail worden verstuurd. Een juist e-mailbestand is daarbij
onmisbaar en daarom verzoeken wij u dringend om wijzigingen in uw e-mailadres
direct door te geven aan uw TSO coördinator. Om het ontvangen van herinneringen te voorkomen,
adviseren wij u om de factuur binnen twee weken te voldoen.
Schoolfruit
Zoals u al weet ontvangen wij na 16 april geen EU-Schoolfruit meer. Wij willen u daarom vragen om
op vaste dagen de kinderen fruit of groente mee te geven voor de ochtendpauze. Deze dagen zijn:
woensdag, donderdag en vrijdag. Wat kunt u meegeven? Op de schoolfruitdagen
kunt u uw kind fruit of groente meegeven. Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan,
mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met
snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en
goed voor de smaakontwikkeling van uw kind.
Open boerderijdag
Op zaterdag 8 april houdt LTO Noord weer de jaarlijkse Open Boerderijdag.
Dit jaar kunnen de kinderen komen kijken op de boerderij van familie Verkleij, Ridderbuurt 57 in
Alphen ad Rijn. De vorig keer was echt een groot succes, we hopen ook dit jaar weer veel kinderen
te kunnen begroeten! Voor meer informatie kunt u de folder in de bijlage bekijken.
Reminder Sportdag 21 april 2017 (KoningsSportSpelen)
Op vrijdag 21 april hebben wij onze jaarlijkse sportdag. Deze sportdag zal op twee
locaties plaatsvinden. De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee met de sportdag van
het Scala. De leerlingen van groep 1 tot en met groep 6 gaan spellen doen en
workshops volgen op school. De sportdag duurt voor de groepen 1-4 tot 12.00 uur. De
kinderen van groep 5-8 hebben een continurooster en zijn om 14.00 uur uit. Aan het
begin van deze dag, om 8.30 uur, zullen de groepen 1 t/m 6 met elkaar starten met het
Koningsontbijt. Dit geldt niet voor groep 7-8, zij ontbijten niet gezamenlijk met elkaar.
Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn we op zoek naar ouders die een groepje willen
begeleiden of bij een spelletje willen staan.
Er hangt op de prikborden in de gang bij de klassen een inschrijflijst waarop u uw naam kan
schrijven. We gaan er met elkaar een gezellige sportdag van maken! Groet, de sportdagcommissie
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.

Trefwoord
Week 14 en 15 (3 t/m 14 april): Opstaan tegen onrecht (paasthema) ■ Inhoud: Over verzet tegen
onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen voor wat van waarde is. ■ Bijbel:
Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22); Voor Pilatus (Lucas 22 en 23); Jezus’
dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24). Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien
dagen ■ Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde. ■ Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien
Geboden (Deuteronomium 5). Aflevering 4 Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid ■ Inhoud: Wat
mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid. ■ Bijbel: Mozes in het mandje en
aan het hof (Exodus 1 en 2)
Belangrijke data:
13 april
Paasviering continurooster 14.00u uit
14 april
Goede vrijdag, kinderen zijn vrij
16/17 april
Pasen
18 april
Zelf fruit/groente meenemen
18 april
Ouderavond “Mijn lijf & relaties”
19 april
Eindtoets groep 8 “Route 8”
21 april
Konings SportSpelen / Scala sportdag groep 7/8
22 april
Start meivakantie
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 20 april 2017

