Nieuwsbrief oktober 2018

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober. De herfstvakantie staat al weer voor de
deur, maar we kunnen terugkijken op een hele mooie zomer.
Denkt u eraan dat de kinderen maandag 22 oktober vrij zijn i.v.m. een studiedag van de
leerkrachten?

Leerlingen nieuws
Lina Kandemir wordt deze maand 4 jaar. Er staat een stoeltje voor haar
klaar in groep 1-2c.
Layla Kappel is verhuisd. We wensen haar veel succes op haar nieuwe
school.
Noortje v/d Werf heeft een zusje gekregen, ze heet Feline. Veel geluk samen.

Leerkrachten nieuws
Beste ouders,
Mijn naam is Eline Willems en ik ben 32 jaar. De afgelopen jaren heb ik gewerkt
als kleuterjuf in Antwerpen. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en wilde graag
dichter bij huis werken en toen kwam De Stroming op mijn pad. Komend
schooljaar werk ik op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1-2c naast
Annelies de Buck. Ik heb er enorm veel zin in!
Mijn naam is Annabel Kuipers en ik heb afgelopen schooljaar mijn PABO
diploma behaald. Mijn LIO-stage heb ik vorig jaar bij juf Daniëlle in groep 6
gelopen, vandaar dat sommige mij misschien al kennen. Dit jaar ben ik,
samen met Annemarie van Dijk, te vinden in groep 4. Ik sta op woensdag,
donderdag en vrijdag voor deze groep. Ik heb het ontzettend naar mijn zin
en we gaan er een mooi jaar van maken!

Studiedag
Op maandag 22 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn deze
dag nog vrij.

Stagiaires
Mijn naam is Cindel van Rijswijk, ik kom het komende half jaar stage lopen in
groep 1-2B bij Anita v/d Welle. Ik ben hier iedere maandag te vinden en af en toe
een hele week. Mijn hobby’s zijn tekenen, dansen, zingen, lezen, snowboarden en
voetballen. In het weekend en de vakanties werk ik als verkoopster in een winkel.
Ik heb voor de Pabo gekozen, omdat ik graag kinderen wil helpen bij het opdoen
van kennis en bij hun persoonlijke ontwikkeling. Vanaf jongs af aan help ik graag
anderen. Ik luister graag naar iedereen en waar de mogelijkheid is daar probeer ik
te helpen. Verder vind ik leerkracht een heel mooi beroep.

Mijn naam is Tessa. Ik ben 17 jaar en ik woon in Middelburg met mijn moeder
en mijn broertje. Ik woon daar in december 3 jaar. Daarvoor woonde ik in
Haarlem. Daar heb ik 12 jaar gewoond. Toen ik hoorde dat ik ging verhuizen
vond ik dat heel erg jammer, maar nu heb ik het hier zeker naar mijn zin.
Mijn hobby’s zijn voetballen en gamen. Ik heb 7 jaar op hockey gezeten, 3
jaar op voetbal en 2 jaar op tennis. Nu voetbal ik alleen nog maar op het
pleintje met mijn broertje en kinderen uit de buurt.
Ik loop stage in groep 7 en ik heb het erg naar mijn zin.
Hallo,
Mijn naam is Imme Suijk. Ik zit op de Hogeschool Zeeland en volg daar de
opleiding pabo. Voor mijn opleiding loop ik stage op De Stroming. Dit eerste
half jaar bij Joyce Luca in groep 1-2a. Ik heb het hier erg naar mijn zin en
hoop veel te kunnen leren!

Informatiecafé
Op maandagmiddag 8 oktober openen we voor u het informatiecafé. Vanaf 16.15 uur tot
17.30 uur bent u, met uw kind(eren), van harte welkom om in de groepen methodes te
bekijken, vragen te stellen aan de leerkracht, of gewoon een kijkje te nemen. Ook de
Plus- en Schakelklas zijn te bezoeken. U kunt op een voor u geschikte tijd binnenlopen.
Echter een aantal activiteiten zijn op een vast tijdstip gepland in de speelzaal. Deze zijn
voor iedereen die geïnteresseerd is toegankelijk.
16.15 uur > Opening door Lyanne Telussa ‘Wat gaat De Stroming doen dit jaar?’
16.30 uur > De leerkrachten van groep 1 en 2 ‘Voor het eerst naar de basisschool’
Als uw kind voor het eerst naar school gaat, is het fijn om te weten waar
hij/zij heel de dag mee bezig is. Ook in de kleutergroepen streven we doelen
na waar de leerkrachten u graag meer over vertellen.
17.00 uur > De leerkrachten van de groepen 8 ‘Oriëntatie op het Voortgezet Onderwijs’
Informatie over de uitstroom naar het VO. De kinderen van groep 8 gaan een
bijzonder laatste jaar tegemoet.
De uitnodiging voor het informatiecafé is vorige week met alle kinderen mee naar huis
gegeven. Als u het antwoordstrookje nog niet heeft ingeleverd, wilt u dit dan z.s.m. doen?

Verkeersveilig Event
Groep 8b heeft op 20 september tijdens het 100% Verkeersveilig
Event 2018 de verkeersquiz gewonnen!! Ze hadden als enige
groep alle 12 vragen goed!
Hiermee hebben ze een waardecheque voor het ANWB
streetwise programma voor de hele school gewonnen! Knap
gedaan hoor!

School moestuin
Vorig seizoen zijn de groepen 7 in maart vol goede moed begonnen op hun stukje van de
schooltuin. Het is toen een paar keer niet doorgegaan, omdat het te nat was. Daarna is
het een poosje goed tuinweer geweest. Echter is er daarna zo’n lange periode van droogte
aangebroken dat slechts enkele planten/zaden het naar behoren
gedaan hebben. De eerste week na de zomervakantie zijn we
polshoogte gaan nemen. Sommige tuinen hadden mooie bieten
en komkommers opgeleverd. Omdat er verder weinig meer te
doen is in de tuin hebben we besloten dat dit meteen de laatste
keer is geweest. Leerlingen mogen uiteraard nog wel zelfstandig
naar hun tuin om het restant te oogsten. In maart 2019 is groep
7 aan de beurt. Met vriendelijke groet, Anton Kruit

Klassenouders
In voorgaande schooljaren waren we per groep gewend klassenouders te vragen om de
juiste hulp te organiseren bij bepaalde activiteiten. We hebben gemerkt dat we nu we
regelmatig mailcontact hebben met alle ouders deze taak overbodig is geworden. Wanneer
we bij een activiteit hulp nodig hebben, dan vragen de leerkrachten dit persoonlijk aan de
ouders via de mail.

Stichting Leergeld
Niet voor alle leerlingen is het vanzelfsprekend dat ze aan alle activiteiten van school deel
kunnen nemen. Voor sommige ouders is het niet even makkelijk om de kosten van
bijvoorbeeld een schoolreis op te brengen. Stichting Leergeld kan hulp bieden. Hun motto
is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!
Meer informatie kunt u vinden op hun website: www.leergeld.nl/walcheren.

Kinderboekenweek ‘Kom erbij’
Vanmorgen is om 8.30 uur op het plein aan de Keetenstraat de
kinderboekenweek 2018 geopend. De kinderen hebben een dans van
Kinderen voor Kinderen uitgevoerd.

Donderdag 11 oktober is er om 13.30 uur een
boeken-/meubelmarkt in de speelzaal van de school.
We sluiten met de markt de kinderboekenweek af.
U kunt uw kind om 13.30 uur ophalen in de groep en samen een
speurtocht in de school lopen en de boekenmarkt bezoeken.
De bibliotheekboeken die we niet meer gebruiken verkopen we voor hele
kleine bedragen (vanaf € 0,10) en schoolmeubilair (vanaf € 5,-).
Om 14.30 uur gaat de school uit en sluiten we de markt.
Koopt u boeken bij De Drukkerij in de kinderboeken week? Wilt u dan de kassabon aan
school geven? Wij kunnen met gebruik van de kassabonnen nieuwe boeken aanschaffen
voor de school. In de bijlage kunt u meer informatie hierover lezen.

Mediatie De Vreedzame School
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de
uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat
streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid
van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook
de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier
met elkaar omgaan.Hierbij staat conflictoplossing centraal. We stimuleren kinderen hun
conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt
om een conflict zelf op te lossen, kunnen ze ondersteund worden door een mediator.
Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale
partij.
De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons
op school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, die
andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in
slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.
Op dit moment vindt de training plaats. Voorafgaand aan de training is toestemming
gevraagd aan de ouders van de leerlingen die gevraagd werden om leerlingmediator te
worden. Kinderen hebben gesolliciteerd voor deze taak en de hele groep heeft er een een
belangrijke stem in gehad welke kinderen opgeleid worden.Na de training kunt u bij de
ingangen van de school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een bepaalde
dag.
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien,
hoe goed kinderen dat kunnen leren.De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven
verantwoordelijkheid.

Workshop fotografie
In het kader van Kunst en Cultuur heeft groep 7 een workshop fotografie gehad. Eerst
werd er uitleg gegeven door Karin den Boer. Zij vertelde over het standpunt van de
fotograaf, lijnen in de foto's en horizon. Met zelf meegebrachte camera's en mobieltjes
zijn de fotografen van groep 7 op pad gegaan op het plein. Daar waren een heleboel mooie
lijnen te vinden, wat spannende foto's opleverde. Daarna zijn er ook nog prachtige foto's
in het Toorenvliedtpark gemaakt. De drie mooiste foto's per fotograaf worden geëxposeerd
tijdens het informatiecafé op 8 oktober. Komt dat zien, komt dat zien!

Op bezoek bij de ouderen
De Schakelklas is op bezoek geweest bij de dagopvang van het
Getij.
We zongen het liedje van Rupsje nooit genoeg. De ouderen
herkenden de melodie (Berend Botje). We zongen nog drie andere
liedjes
Samen met de ouderen speelden we woordspelletjes met kaartjes
en we kregen appelsap en een koekje.

Plusklas weer van start
De Plusklas voor de groepen 5/6 en de groepen 7/8 is weer van start gegaan.
Als eerste hebben de kinderen o.a. gewerkt aan een korte maar ingewikkelde activiteit:
“De glazen bol”.
Bij deze opdracht moesten zij tekenen hoe hun leven er over 30 jaar uit zal zien en deze
tekening presenteren aan de groep.
Ze hebben ook gewerkt en proefjes gedaan binnen het project “We gaan de lucht in” van
het wetenschapsknooppunt.
De laatste donderdag voor de herfstvakantie zullen de leerlingen weer met elkaar gaan
schaken. Kinderen die al aardig kunnen schaken helpen en spelen met kinderen die het
nog niet (zo goed) kunnen.
Dat belooft weer veel schaakplezier voor iedereen.

Activiteiten bij het thema “We gaan de lucht in”

Vernieuwing schoolpleinen
Achter de schermen zijn we al een tijd bezig geweest met het ontwerpen van een plan
voor onze twee schoolpleinen. Zoals jullie dagelijks kunnen zien mag er zeker wel het een
en ander veranderen. Eindelijk kunnen we nu dan mededelen dat in week 43 letterlijk de
schop de grond in gaat!!
Allereerst heeft de leerlingenraad geïnventariseerd wat de wensen van de kinderen waren,
vervolgens zijn de werkgroepleden gaan tekenen en uit die verschillende ontwerpen is één
plan ontstaan.
Omdat het financieel niet mogelijk is om alles in één keer uit te voeren, hebben we ervoor
gekozen om eerst de dingen aan te leggen die het spelplezier zullen verhogen. Op het
plein aan de Keetenstraat komt een Pannakooi en meer groen. Het andere plein krijgt een
tribune met groen die het voetbal gedeelte af gaat scheiden en er zullen tegels vervangen
gaan worden door boomschors waarop een klimboomstam komt te liggen.
Onder andere voor het verwijderen van tegels kunnen we uw hulp gebruiken! De
uitvoerder heeft veel ervaring met het herinrichten van schoolpleinen en stimuleert juist
de participatie van ouders en kinderen. Wilt u meehelpen? Geef dit dan door aan de
leerkracht van uw kind! Vele handen maar werk licht!
In de bijlage ziet u alleen een impressietekening van de tribune. Zo blijft de rest nog een
beetje een verrassing!

Leren lezen en schrijven in groep 3
Voor de kinderen van groep 3 is een heel spannend schooljaar bezig, zij leren nu lezen en
schrijven! In groep 3 werken wij, dit jaar voor het eerst, met de nieuwe Kim-versie van de
methode Veilig Leren Lezen. Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via
brieven worden de ouders op de hoogte gehouden van wat de kinderen tijdens elke kern
leren. Inmiddels werken we al in kern 2 en de kinderen kunnen al heel veel letters en
woorden lezen.
Op school oefenen de leerlingen met lezen en woordenschat op de computer of een tablet
op hun eigen niveau. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis,
zodat kinderen thuis kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op
school.
Op 1 oktober 2018 hebben we de thuissoftware ingesteld en kunnen de kinderen ook thuis
de spelletjes doen die bij Veilig Leren Lezen horen. De ouders moeten daarvoor wel
hebben gereageerd dat hun mailadres gebruikt mag worden. Maar als dat is gebeurd…. kun
je meteen thuis het “pleintje” bezoeken en spelletjes spelen. Veel plezier!

Opening peutergroep De Stroming
Op woensdag 26 september 2018 was de feestelijke opening van peutergroep De Stroming.
We vierden dit samen met kleuters en peuters. De woensdagmorgen stond in het teken van
Rupsje Nooitgenoeg, de afsluiting van een gezamenlijk thema. We maakten een heerlijke
rupsen traktatie en we lazen aan alle kinderen voor uit de boeken van Eric Carle. Alle
kinderen droegen een rupsenmuts en zongen tijdens de opening een lied over Rupsje
Nooitgenoeg. Vaders, moeders, opa's, oma's, broertjes en zusjes waren aanwezig bij de
feestelijke opening met toetertjes en confetti. Na de opening was er gelegenheid om een
kijkje te nemen in peutergroep De Stroming. Iedereen verheugt zich op een fijne
samenwerking in onze samenwerkingsschool De Stroming.

Agenda
Woensdag 3 oktober

Start Kinderboekenweek

Maandag 8 oktober

Mediatie training 12.45-14.30 uur
Informatiecafé ouders 16.15-17.30 uur

Donderdag 11 oktober

Boeken-/meubelmarkt om 13.30 uur in de speelzaal

Maandag 15- vrijdag 19
oktober

Herfstvakantie

Maandag 22 oktober

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Dinsdag 23 oktober

Tafeltennisclinic voor groep 5a

Vrijdag 26 oktober

Rugbyclinic tijdens de gym voor groep 3,8b, 4a en 4b

Woensdag 14 november

Schoolschaak kampioenschap in Ter Reede 14.0017.00 uur

Dinsdag 20 november

Internationale Dag van de Rechten van het Kind
Leerlingenraad bezoekt het stadhuis

Vrijdag 23 november

Tussenrapport

Maandag 26 - Donderdag
29 november

Rapportgesprekken

Wilt u de agenda op de website bekijken, klik dan hier.

