Website
Achter de schermen zijn de ICT-ers alweer druk met het voorbereiding van het nieuwe schooljaar.
MIst u nog iets op de website, heeft u suggesties? Dan kunt u die doorgeven aan de locatieleider
nbi@youscope.nl
Veiligheid om en nabij de school
Buiten de school op de Batenstein ontstaan regelmatig onveilige situaties doordat er auto´s van
ouders op een onveilige manier geparkeerd staan om hun kinderen op te halen. Wij willen u met
klem vragen om rekening te houden met de verkeersveiligheid en het goede voorbeeld wat u aan
uw kinderen geeft. Wij hebben ook de gemeente ingelicht en zij zullen binnenkort weer controles
uitvoeren op het verkeerd parkeren.
Ook willen wij u graag herinneren aan het feit dat op het schoolplein (en buiten het hek) niet mag
worden gefietst. het is en blijft tenslotte een voetpad. U zou het toch ook niet prettig vinden als u
ondersteboven zou worden gefietst?
Tussenschoolse opvang
Beste ouders/verzorgers,
Belangrijke mededeling!
De facturen voor de TSO (overblijf) worden in de laatste week vóór de zomervakantie
gemaakt en verspreid. Maandag 3 juli, dinsdag 4 juli en donderdag 6 juli zullen dan
vooraf worden gefactureerd.
Wilt u eventuele wijzigingen (af- of aanmeldingen) voor deze dagen uiterlijk vrijdag 30 juni
10.00 uur aan uw TSO coördinator doorgeven? Dan kan zij de presentielijsten voor de laatste
schoolweek alvast invullen en aan ons doorgeven.Wijzigingen die na 30 juni worden doorgegeven,
kunnen niet worden verwerkt in de facturering.Zijn er na deze datum toch nog aanmeldingen dan
wordt een tarief van 3,50 euro berekend.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens TSO SCOPE
Annemarie Wassenaar en Lia de Kok
Maandag 12 juni hebben alle kinderen die gebruik maken van de TSO ( de overblijf) een formulier
ontvangen voor het volgend schooljaar. We hebben er al veel terug maar nog niet van iedereen.
Heeft u het formulier nog niet ingeleverd kunt u dit nog doen tot uiterlijk vrijdag 23 juni. Ook
als u kind niet meer komt overblijven willen we het formulier ondertekend terug. Zonder
ondertekend formulier kan uw kind niet overblijven.
Stroomwafels Mmm
Beste medestroomwafels,
De stroopwafels zijn uitgedeeld. De leerlingen en ouders hebben goed geholpen met de
stroopwafels te verdelen in zakken, bedankt hiervoor! Wat hebben alle kinderen hard gewerkt om
stroopwafels te verkopen! Er is al veel geld binnengekomen.
Mocht je nog geld moeten inleveren, doe dit voor 21 juni! Die dag gaan wij al het geld optellen en
jullie krijgen zeer binnenkort te horen hoeveel de opbrengst is geworden!
Jullie zijn al geweldig bezig geweest! Ga zo door jongens en meiden!
Vriendelijke groet, De Stroomwafelcommissie: meester Ad en juf Kim de G.

Schoolreis 6 juni
Daar gingen de kleuters dan, dankzij de hulp van heel veel chauffeurs kwamen we met alle
kinderen op tijd bij Avifauna aan! In groepjes gingen we daarna (nadat we een bandje om hadden
gekregen en voorzien waren van een plattegrond) op pad. We keken onze ogen uit: een enorme
struisvogel, kaketoes, eenden(!), pauwen, uilen,flamingo's, enz, enz. De vogelshow was ook
indrukwekkend, daarna even picknicken. Gelukkig was het de meeste tijd droog!
's Middags naar de speeltuin waar de glijbaan heel erg in trek was! Ook de draaimolen, spookhuis,
springkussen, graafauto's, noem maar op. "Dit is de leukste dag die ik ken" zei een kleuter en daar
doen we het toch allemaal voor. Op school nog een ijsje eten en daarna was deze leuke dag
voorbij. Alle chauffeurs en hulpouders heel erg bedankt!
Voor groep 4 t/m groep 7 was er de dag voor vertrek wat overleg geweest; er was noodweer op
komst! We besloten om het toch door te laten gaan, maar gelukkig viel het op de dag zelf reuze
mee. We hebben een superleuke dag gehad, met een paar kleine regenbuitjes. De kinderen hebben
genoten van de achtbanen, zweefmolen, glijbaan, ballenbak, speeltuin, botsauto's, het ijsje en
gezelligheid met elkaar. We kijken terug op een geslaagde dag en danken de ouders voor de goede
begeleiding.
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.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u nog jonge kinderen die nog niet zijn aangemeld op onze school? U kunt een
aanmeldformulier vragen bij juf NIna. Kent u gezinnen met jonge kinderen die op zoek
zijn naar een school? Zij kunnen een afspraak maken voor een rondleiding om nader
kennis te maken met de Stromen. Deze rondleidingen worden verzorgd door Juf Nina.Ze
kunnen bellen met het nummer van de school: 0172-444500.
Laat je uitdagen! Maak kennis met Scouting
Donderdag 29 juni organiseert Waterscouting Willem Barendsz een clinic voor leerlingen uit groep
4, 5, 6 LPS. De kans om uw kind kennis te laten maken met Scouting. De kinderen voeren in
groepen een drietal activiteiten uit. Dit alles begeleid door leden van Scouting Willem Barendsz.
Gemakkelijk zittende kleding en een goed humeur is het enige dat uw kind nodig heeft.
Wij wensen de kinderen een uitdagende ochtend en hopen jullie binnenkort terug te zien bij een
opkomst van de welpen.
Tweede rapport
Op donderdag 22 juni krijgen de kinderen van groep 1 t/m groep 7 hun rapport mee naar huis. Het
tweede rapportgesprek is niet verplicht. De leerkrachten nodigen de ouders/verzorgers uit van de
leerlingen waarvan zij graag de ontwikkelingen willen doornemen, maar uiteraard kunt u ook
aangeven dat u een gesprek op prijs stelt. Op het onderstaande formulier van deze nieuwsbrief
kunt u uw wens kenbaar maken. De gesprekken zullen in de week van 23 juni worden gevoerd.

Wesley uit groep 6 beste Stromendammer
Op de locatie Batenstein van De Stromen wordt al enige jaren damles
gegeven buiten schooltijd. Meestal vanaf de herfstvakantie tot aan de
meivakantie. Naast een succesvol verlopen schooldamtoernooi (3e van
Alphen bij de welpencategorie, d.w.z. groepen 1 t/m 5) wordt er ook
onderling strijd gestreden. Dit jaar werd die strijd gestreden op zowel het
64-velden bord, beter bekend als het schaakbord als ook op het 100-velden
bord, het internationale dambord. Naast een vast groepje van 5 spelers
deden ook soms andere leerlingen een paar partijtjes mee. Op beide borden
bewees Wesley uit groep 6 de beste dammer te zijn. Op de 64-velden was
zijn voorsprong op de nummer twee maar één punt, maar op de 100-velden
was het een straatlengte. Op de afsluitende dammiddag werden de nummers 1 én 2 in het zonnetje
gezet en ontvingen zij een dam-aandenken. Die middag wist Wesley in de afsluitende simultaan als
enige van dammeester Kenny te winnen.
Eindstand dammen op de 64-velden:
Wesley
13
Femke
12
Mark
11
Milan
9
Dylana
7
Eindstand dammen op de 100-velden
Wesley
31
Mark
21
Milan
19
Marhawi
9
Dylana
8
Femke
6
Jayden
4
Maik
3
Isa
3
Dylan
2
Antonie
1
Jaimy
1
Eva
0

Succesvol schoolkorfbaltoernooi voor De Stromen
Dit jaar een bijzonder succesvol schoolkorfbaltoernooi voor De Stromen. In
alle categorieën werd door minimaal één team de voorronde overleefd en
daarnaast werd een grote finale gehaald en een kleine finale.
Groep ⅞
In deze categorie deden twee teams mee. Het team van groep 7 deed fanatiek mee, maar wist met
één winstpartij en één gelijkspel te weinig punten te halen om verder te gaan. Het team van groep
8 had twee korfballers in de gelederen en wist met drie winstpartijen en twee gelijke spelen de
eerste plek in de poule te bemachtigen. In de kwartfinales troffen ze De Rank en na een snelle 2-0
achterstand werd met minimaal verschil van de latere nummer 3 verloren: 2-3.
Groep ⅚
Groep 6 deed heel goed mee. In de voorronde werd één wedstrijd verloren, maar vier wedstrijden
gewonnen en dat betekende een ongedeelde eerste plek. In de kwartfinales werd met 5-0
gewonnen, maar in de halve finale werd gelijk gespeeld: 1-1. De strafworpen werden helaas
verloren en dus restte de kleine finale om de derde/vierde plek. Die kleine finale werd met
overtuigend met 3-0 gewonnen: een terechte derde plek en een beker.

Groep ¾
In de jongste categorie brachten we op het laatste moment een vierde team in. Anders hadden we
8 kinderen in één team van groep 4 en dat was wel wat veel. Ook van groep 3 deden twee teams
mee. De Stromen F2 (groep 4) wist samen met De Stromen F4 (groep 3) door te gaan. De Stromen
F1 redde het net niet en De Stromen F3 wist ook met één winstpartij niet verder te komen.
In de kwartfinales wist De Stromen F2 met 4-2 te winnen, maar het F4-team verloor met 2-1.
In de halve finale werd weer met 4-2 gewonnen en was de finale een feit. De spannende finale
werd met 5-3 verloren: een prachtige tweede plek en ook voor dat team natuurlijk een beker!
Kind op Maandag
Week 25: 19 t/m 23 juni 2017
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19
Week 26: 26 t/m 30 juni 2017
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18
Belangrijke data:
22 juni
2de rapport groep 1 t/m groep 7 mee
26 juni
deze week rapportgesprekken op verzoek
28 juni
groep 1t/m 4 vrij i.v.m. groepsbesprekingen
4 juli
Afscheidsavond groep 8
7 juli
Speelgoedochtend groep 1/2
7 juli
Laatste schooldag alle kinderen 12.00u uit
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 29 juni 2017

Rapportbriefje uiterlijk retourneren op dinsdag 20 juni bij de groepsleerkracht
Graag wil ik/willen wij komen op het rapportgesprek van mijn kind(eren).
Naam kind: ___________________________
Naam kind: ___________________________
Naam kind: ___________________________
Naam kind: ___________________________

