Kerstgroet
De kerstgroet is een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar 2016. Een moment om
samen te zijn met familie en vrienden. Een moment om elkaar het beste te wensen voor het
nieuwe jaar. Met dit bericht wenst het team van de Stromen iedereen vrolijke feestdagen en al het
goeds voor 2017!
Even bijpraten...
Twee weken geleden heeft u een mail ontvangen waarin het vertrek van juf Josje van Dijk werd
aangekondigd. U heeft daarin ook kunnen lezen dat de komende periode het team met elkaar de
zaken oppakt en dat ik als clusterdirecteur hierbij betrokken ben waar dat nodig is. Zo vlak voor de
vakantie lijkt het me een goed moment om u even bij te praten over ontwikkelingen die in gang
gezet zijn en hoe het een en ander in het nieuwe jaar gaat lopen. Tijdens een aantal
overlegmomenten die met het (management)team hebben plaatsgevonden, is hier met elkaar over
nagedacht. Belangrijk voor u als ouder is om te weten dat de locaties de komende periode wat
zelfstandiger gaan draaien. De locatieleidsters juf Nina (BTS) en juf Marieke (LPS) zullen met het
team van de locatie de taken verdelen en met elkaar zorg dragen voor goed onderwijs aan uw
kind(eren). Wanneer u zaken wilt bespreken is het dan ook goed met de leerkracht van uw
kind(eren) of met uw locatieleidster een afspraak te maken. Zaken m.b.t. het onderwijs en de
activiteiten in de klas met de leerkracht, meer overkoepelende onderwerpen met de
locatieleidster. De locatieteams houden mij goed geïnformeerd en als het nodig is zal ik op de
achtergrond bijdragen aan oplossingen of het team van informatie voorzien. Met elkaar hebben we
er alle vertrouwen in dat dit gaat werken. In januari '17 zal ook weer gestart worden met een
procedure om een nieuwe directeur voor de school te vinden. Uiteraard houden we u hiervan goed
op de hoogte. U ziet mij als ouder wellicht af en toe bij de deur of tijdens activiteiten. Rest mij
nog u te bedanken voor de warme ontvangst en alvast een heel fijne vakantie te wensen met goede
feestdagen.
Groeten van Jacqueline van Leeuwen
Tussenschoolse opvang
Het is de tijd van het jaar, veel kindjes zijn ziek en worden afgemeld op school. Deze kinderen
dienen ook afgemeld te worden bij de TSO. Anders wordt er helaas een boete van 0.50 cent in
rekening gebracht, dat is natuurlijk zonde. De TSO houdt namelijk rekening met het aantal TSO
krachten die zij inzetten.
Kerst in de school
Vanavond zullen we met alle kinderen kerst vieren. De kinderen horen het kerstverhaal
en ze eten met elkaar een lekker hapje, gemaakt of meegenomen door henzelf! We
starten om 18.00u en het duurt tot 19.00u. U bent van harte welkom om voor de
eindtijd een kopje koffie met ons te drinken, het staat klaar vanaf 18.45u.

Sportimpuls: zwemmen met scholen, kinderen en ouders
Donderdag 15 december was er een persbijeenkomst in zwembad Aquarijn.
Wethouder M.du Chatinier was ook aanwezig bij dit moment AZC (Alphense
Zwemclub) is de hoofdaanvrager voor een subsidie om een Sportimpuls te gaan geven
aan kinderen en hun ouders. Zo gaan onderwijs en de maatschappelijke
(sport)partners samenwerken aan het stimuleren van bewegen in de vorm van
zwemmen. Centraal hierin staan de wijken Ridderveld en het Alphen oudersCentrum.
Een uniek project waarin naast het bewegen ook de Gezonde Leefstijl een plek
heeft. De impuls omvat twee interventies: 1. zwemmen met scholen en 2. zwemmen
met . Aan dit project nemen 5 scholen deel, waaronder De Stromen. Voor de
groepen ⅚ en 5 van onze school betekent dit dat zij onder schooltijd een aantal zwemlessen krijgen
aangeboden. Daarnaast zullen de ouders van de kinderen de mogelijkheid worden geboden om aan
waterlessen deel te nemen. Nadere informatie hierover zult u binnenkort krijgen. In de bijlage
vindt u nog meer informatie over AZC, zwemmen.
Kinderkerstfeest
Op zaterdag 24 december om 19.00 uur wordt weer het kinderkerstfeest gevierd in de Bron. We
zingen gezellig kerstliedjes met elkaar en kinderen voeren het kerstspel ‘Het Dromenmuseum’ op.
De ‘cast’ bestaat voornamelijk uit kinderen van De Stromen! Iedereen is van harte welkom om dit
kinderkerstfeest mee te komen vieren!
Veiligheid op het plein
Eerder heeft u al een email ontvangen over veiligheid op het plein. Voor wie het is ontgaan…
Wij vinden het fijn als het plein voor de kinderen als speelplaats kan worden gebruikt en vragen
daarom:
* aan de kinderen om niet op het plein te fietsen voor en na schooltijd,
* aan de ouders met honden om achter het hek te blijven wachten als ze hun kind wegbrengen of
ophalen,
* aan de volwassenen niet te roken op het plein als zij kinderen komen ophalen of brengen.
Hierdoor blijft het een prettige plek voor de kinderen op vrij te spelen, zonder dat zij hoeven te
letten op andere zaken.
Jeugdtheaterhuis
Eind januari starten het jeugdtheaterhuis met een nieuwe groep voor kleuters. Je kunt er toneelspelen,
zingen of dansen. Er zijn een gratis open lessen op zaterdag 14 januari.
In de bijlage kunt u er meer over lezen.
Website nieuws
Voor de kerstvakantie worden er weer door alle groepen nieuwtjes geplaatst op hun eigen pagina.
Binnenkort kunt u dus weer wat zaken verwachten. Tot die tijd kunt u nieuwe foto’s zien via
facebook of op het infoscherm bij de ingang.
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.
Kind op Maandag
Week 2: 9 t/m 13 januari 2017
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52
Week 3: 16 t/m 20 januari 2017
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22

De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-21
Belangrijke data:
Kerstvakantie van 23 december om 12.00 uur tot en met 8 januari 2017
19 januari
NB 10
20 januari
inloopochtend
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: D
 onderdag 19 januari 2017

Krav Maga Workshop

