Directie
De herfstvakantie is weer achter de rug en de natuur laat zien dat het echt herfst is, de bomen
worden kaal en de temperatuur is gezakt.
We zijn weer lekker aan het werk en de kinderen weten wat ze aan hun juf/meester hebben en
omgekeerd, daar is hard aan gewerkt de eerst acht weken, ook de groepsvorming heeft veel
aandacht gekregen.
Jaarverslag 16-16
De MR, SR en directie hebben een jaarverslag gemaakt over het afgelopen schooljaar, dit
jaarverslag kunt u - vanaf volgende week- vinden op onze website onder het kopje ‘actueel’
Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u deze altijd stellen.
Als team hebben we een studiemoment gehad op dinsdagmiddag 11
oktober na schooltijd. Tijdens dat moment heeft de werkgroep
Wetenschap

en Technologie het team kennis laten maken met deze
manier van lesgeven. Hoe kunnen we kinderen meer uitdagen door
onderzoekend en ontdekkend te laten werken? Dat hebben we eerst
zelf mogen ervaren door een opdracht uit te voeren: bouw een zo
hoog mogelijke ‘toren’ van spagetti met een marshmallow er bovenop,
als hulpmiddel tape en een draad.
Erg leuk om te zien hoe we moesten overleggen en samenwerken!
Ontruimingsoefening
Op maandag 19 september is op de locatie LPS een ontruimingsoefening
geweest.
De kinderen werden door de leerkrachten van te voren op de hoogte gesteld van
deze actie. Ze wisten, dat als het ontruimingssignaal zou klinken, ze rustig in de
rij naar een plek buiten de school moesten gaan. Jassen, tassen moesten blijven
hangen. Ramen en deuren moesten gesloten worden en de stoelen moesten
onder de tafels geschoven worden. De BHV-ers controleerden, nadat de kinderen
buiten waren, alle ruimtes in de school op eventueel achtergebleven personen. Buiten werden de
kinderen 'geteld'. Als een groep compleet was, liet de leerkracht dat zien door het opsteken van
een groene kaart.
Binnen 5 minuten, nadat het signaal klonk, kon het hoofd van de BHV aangeven, dat iedereen 'in
veiligheid was. De ontruiming was goed verlopen!
Er zal ook een onverwachte ontruiming gehouden worden. We hopen, dat het dan net zo goed gaat.
Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek met als thema “voor altijd jong” werd vrijdag voor de Herfstvakantie weer
afgesloten: er konden brillen worden geknutseld en ook kwamen er de laatste week opa’s en oma’s
voorlezen in de groepen. Toen er een oma van groep 1-2 ziek bleek, kwam er spontaan toch een
andere “oma” voorlezen! (ze leek wel een klein beetje veel op juf Anne…).Kortom, het was een
gezellige boeken periode en de zwerfboeken staan in de aula. Zie het stukje hieronder

Zwerfboek
Heeft u ook al zo’n zwerfboek thuis gekregen? 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!
Nationaal schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is al 13 jaar het grootste educatieve ontbijt evenement van Nederland.
Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een week lang. 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. En 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 8 november een plastic bord, beker en bestek willen meegeven?
Tussenschoolse opvang
Deze week zijn de facturen weer mee gegaan met de kinderen die de afgelopen periode gebruik
hebben gemaakt van de TSO. Heeft u hem niet gekregen van uw kind(eren)? Vraag er dan even naar
bij uw kind of op school bij de TSO coördinator.
Denkt u er ook aan om genoeg brood en drinken mee te geven, de laatste weken hadden veel
kinderen hun brood en drinken al op in de ochtend pauze .
Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2016-2017 is onze school weer ingeloot om mee te doen
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 45 (7 november 2016) en het project
loopt t/m week 15 (10 april 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.
Medezeggenschapsraad De Stromen
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Ook de medezeggenschapsraad
(MR) is weer volop bezig, en de eerste vergadering is inmiddels achter de rug.
Maar hoe zit het ook alweer? Wat doet de MR precies?
In de MR praten en beslissen de ouders van leerlingen en de leraren mee over de inhoud en de
uitvoering van het onderwijs op school. Via deze link vind u meer informatie, en de namen van de
huidige leden: http://destromen.scopescholen.nl/?page_id=1878
In de afgelopen vergadering hebben we het onder meer gehad over het beleid inzake het
tropenrooster, heel actueel na deze af en toe hete zomer natuurlijk! Ook de recente

ontruimingsoefening is besproken, in het kader van het veiligheidsplan waarin ook de BHV
(bedrijfshulpverlening), Arbo Wetgeving en risico-inventarisatie zit.
Zo aan het begin van een nieuw schooljaar is ook het jaarplan een belangrijk onderwerp. Onze
directrice vertelt wat de beleidsvoornemens zijn voor het hele schooljaar. Achter de schermen zijn
diverse werkgroepen bezig met het beleid wat betreft ICT, wetenschap- en technologielessen,
sociale veiligheid en handelingsgericht werken. Deze zaken worden besproken met de ouders en
leraren en gedurende het hele jaar in de gaten gehouden.
Een nieuwe taalklas, nascholing van leerkrachten, de taakverdeling binnen de MR en de
vervangingspool van leerkrachten zijn behandeld. Zelfs de eindtoets van groep 8 is al aan bod
gekomen!
Maar zo ver is het nog lang niet. Eerst zullen we er met zijn allen voor zorgen dat het een mooi
schooljaar wordt. Als MR zullen we daar waar mogelijk ons steentje aan bijdragen. Heeft u vragen
aan een van de MR leden? Als vertegenwoordiging van u als ouder zijn we er voor u, dus u kunt
altijd een van ons aanspreken of een mail sturen naar mrdestromen@scopescholen.nl.
Groeten namens de MR,
Arjen van Elk.
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.
“IK VAL OP, Daar kun je mee thuiskomen”.
Landelijk is de campagne fietsverlichting van start gegaan onder het motto “
 IK VAL OP,
Daar kun je mee thuiskomen”. De RPV Holland Rijnland houdt tussen 5 en 13 november de
regionale campagne fietsverlichting in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en
Braassem en Nieuwkoop. Deze campagne sluit aan bij de landelijke campagne
fietsverlichting “Ik val op, daar kun je mee thuiskomen”. Aan deze campagne werken mee
de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, politie
Hollands-Midden, de onderstaande rijwielhandelaren en de fietsersbond Alphen aan den
Rijn en omstreken en Veilig Verkeer Nederland afdeling Alphen aan den Rijn. In de bijlage
van deze nieuwsbrief kunt u meer lezen.
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.
Trefwoord
Week 42 t/m 45 (17 oktober t/m 11 november): Doorbijten
Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om
tegenstand te overwinnen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).
Belangrijke data:
woensdag 9 november - Nationaal Schoolontbijt
De volgende nieuwsbrief verschijnt op:
Vrijdag 11 november

