Directie
Wat een feestelijke opening was het op De Viergang (deze school hoort bij De Stromen) vanwege
het aangepaste gebouw, hieronder een uitgebreider verslag.
De kinderen van De Stromen hebben erg genoten van het schoolontbijt, gezellig samen eten.



Feestelijke opening De Viergang
Het is feest op bs De Viergang in Aarlanderveen! Met ingang van dit schooljaar is de
onderwijsorganisatie aangepast en het gebouw is hiervoor ingrijpend veranderd.

Alle lokalen staan in open verbinding met elkaar, waardoor de hele school in een oogopslag te
overzien is! Tijdens de werkmomenten hebben de kinderen geen vaste plek maar zogenaamde
flexplekken. Ze werken in verschillende ruimtes en op verschillende plekken en mogen daar hun
eigen keuzes in maken. De leerkrachten kunnen hen hier natuurlijk in begeleiden. Deze manier van
werken biedt de kinderen veel mogelijkheden om samen te werken en zo van en met elkaar leren.
Het maakt ons onderwijs heel dynamisch! De kinderen zeggen hier zelf over: “Als je zelf mag
kiezen, leer je meer!” De ouders en de leerkrachten zijn het erover eens dat de kinderen heel veel
plezier ervaren door op deze manier met elkaar te leren! Het bewijs hiervoor is toch geleverd als
de kinderen thuis vragen: “ Mam, gaan we al naar school?”
Nationaal Schoolontbijt woensdag 9 november
Afgelopen woensdag hebben we heerlijk kunnen
genieten van een gezamenlijk ontbijt. Bij deze 14e
editie gingen zo'n 520.000 basisschoolkinderen
samen ontbijten op 2.720 scholen. Hiermee wil
onze school onder andere aan de kinderen
meegeven hoe belangrijk het is om de dag te
starten van de dag met een ontbijt. U kunt aan de
foto’s zien, dat het een gezonde en gezellige boel
was!
Sint
Aanstaande zaterdag is weer de intocht van Sinterklaas, gespannen wachten we af of het
Sint lukt om te komen met zijn pieten….. De AC dames en van de sintcommissie gaan de
school nog omtoveren in “sint stijl”. Zij helpen de sint ook met het inpakken van de
cadeautjes.

Kortom een drukke periode en op 5 december hopen we hem dan te mogen verwelkomen op school.
Schoenzingen dinsdag 29 november
De groepen 1 t/m 3 mogen dinsdagavond 22 november in pyjama naar school komen met hun
ouders om hun schoen te zetten en sinterklaasliedjes te zingen. We starten om 18.30 uur en het
duurt tot 19.00 uur. Zorgt u dat uw kind op maandag 21 november of 22 november bij de leerkracht
een (gym)schoen (voorzien van naam) heeft ingeleverd?
Deze avond is alleen voor de kinderen van groep 1-3.
Schoolfruit
Afgelopen week hebben we voor het eerst weer schoolfruit gekregen. Deze week
hebben we appel, peer en wortel gegeten. Onze fruitdagen zijn woensdag,
donderdag en vrijdag. De andere dagen hopen we dat u uiteraard ook iets gezonds
mee geeft aan uw kind als tussendoortje.
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.
Facebook van De Stromen
Wist u dat wij een eigen facebook pagina hebben van onze school De Stromen? Net als op de
website en op ons infobord in de school worden ook daar met regelmaat leuke foto’s opgezet door
ons die te maken hebben met het gebeuren in en rond de groep en de school. In principe hebben
wij het beheer over die pagina. Heeft u echter iets dat u heel leuk vindt hiervoor, dan kunt u dat
naar ons sturen via de mail. Wij bekijken het en plaatsen het dan eventueel.
Eindtoets
Komend schooljaar is er voor alle scholen van de SCOPE scholengroep gekozen om een andere
eindtoets te gaan gebruiken in plaats van de Cito eindtoets.
Het wordt een digitale toets geheten: Route 8.
Door een commissie is er uitgebreid gekeken naar drie verschillende eindtoetsen en ook getest.
Route 8 is hieruit naar voren gekomen en vervolgens voorgelegd aan bestuur, GMR en directies van
de scholen.
Er is gekozen voor deze Route 8 eindtoets op grond van de volgende argumenten:
● het is een digitale toets
● de adaptieve mogelijkheden van Route 8 waardoor elk kind op zijn/haar niveau de toets
kan maken. De verwachting is dat dit het gevoel van frustratie welke kan ontstaan bij het
maken van te makkelijke of te moeilijke vragen wegneemt
● Route acht biedt ook de mogelijkheid om om binnen een periode van 1 maand de toets af
te nemen, waardoor de druk die de eindtoets kan hebben mogelijk weg genomen
● de uitslag van de resultaten is op zeer korte termijn na het maken beschikbaar
● De toets neemt 1 dagdeel in beslag
Aangezien we wel hiervoor veel computers nodig hebben, moeten we met een andere school in
overleg om elkaars computers(chromebooks etc) te gebruiken, vandaar dat we nog geen definitief
moment hebben geprikt.
Zo gauw we dit weten, hoort u het van ons.
Voor de komende drie jaar gaan we deze toets gebruiken als eindtoets.
Verkeersdag
We hebben op dinsdag 29 november een leuke verkeersdag op onze locatie.
De groepen 1/2 , 2/3 , en 4/5 zijn in de ochtend aan de beurt en de groepen
5/6 en 7/8
in de middag.
De lessen worden gegeven door mevr.Nelleke de Kort,verkeersleerkracht, van
Onderwijsadvies via het project School op Seef.

Het gaat om praktische verkeerslessen die door een vakleerkracht worden gegeven.
In de ochtend voor de groepen 1 t/m 3 is de activiteit een les in oversteken, voor groep 4/5 een
les met slalom fietsen, achterom kijken en bochten fietsen.
De middag is voor de groepen 5/6 en 7/8 :fietsen over een smal wegdek, slalom fietsen, met 1 hand
fietsen etc.
Er zijn al een aantal moeders gevraagd om te helpen, maar lijkt het u leuk om te begeleiden, dan
bent u van harte welkom.
Kinderboekenweek extraatje
Er is deze week € 91,14 op de rekening van school overgemaakt door Boekhandel
Haasbeek Juliananstraat. Dit betreft de kassabonnenactie van de kinderboekenweek. Wij
willen alle ouders en kinderen bedanken dat ze boeken hebben aangeschaft en onze
naam hebben genoemd! Het team gaat kijken hoe we dit mooie bedrag gaan besteden!
Website nieuws
Wist u dat u op onze website ook door kunt klikken naar de website van het MIKpunt SCOPE
(hoog)begaafdheid. Daar kunt u ook het jaarrooster bekijken, informatie over het MIKpunt, maar
ook over bijvoorbeeld materialen. Neemt u gerust eens een kijkje?
Sport aanvragen
Met regelmaat krijgen wij als school aanvragen van sportclubs of zij clinics mogen geven aan onze
leerlingen, zodat zij eens een andere gymles krijgen en de
sportverenigingen zichzelf kunnen profileren. Dit gebeurt natuurlijk ook
via onze eigen oudergroep. Om een goede keuze te maken en deze te
kunnen verantwoorden hebben we met elkaar afgesproken dat we per
jaar 3 clinics kiezen die vanuit de ouders wordt aangedragen. Daaruit
kiezen we in ieder geval een sport waarmee kinderen niet altijd mee in
aanraking komen, een sport waarbij de Stromen deel neemt aan een
sporttoernooi en de bereidheid om de sport op beide locatie uit te
voeren. Inmiddels kunnen we zeggen dat we 3 leuke lessen hebben,
welke dat zijn, dat blijft nog even een verrassing. Daarover hoort u later meer!
Trefwoord
Week 46 t/m 48 (14 november t/m 2 december): Verbinden
■ Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over
broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers.
■ Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39 t/m 41); Het
weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).
Belangrijke data:
16 november
18 november
18 november
21-22 november
23 november
29 november
2 december

12.00 uur afsluiting kleuterplein thema post
VVE studieochtend leerkrachten. 1 t/m 3 - kinderen vrij
rapport groep 8 mee
voorlopig advies en rapportgesprek groep 8
het team heeft een studiemiddag over gedrag
verkeersdag
groep 1-4 vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:
Vrijdag 25 november

