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Fijne herstvakantie!
De herfstvakantie is van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober. We zien alle leerlingen graag
maandag 26 oktober om 8.25 uur weer op school.
Beleid aangaande Coronamaatregelen
Ook na de herfstvakantie hanteren we onderstaande regels:
Leerlingen blijven thuis indien:
- zij zelf koorts hebben of benauwd zijn.
- zij zelf getest moeten worden vanwege Coronaklachten.
- zij zelf positief getest zijn op Corona.
- een gezinslid Coronaklachten, koorts, benauwdheid hebben.
- een gezinslid getest moet worden vanwege coronaklachten.
- een gezinslid positief getest is op Corona.
- bij twijfel.
Ouders zijn helaas niet welkom binnen de school. Vanuit De Stroming wordt dit beleid gevoerd en
wij dienen ons daar ook aan te houden. Vergeten tassen, traktaties, leerlingen die later zijn kunnen
via de hoofdingang worden afgegeven/de school binnenkomen. De juffen van de administratie
zorgen ervoor dat alles en iedereen op de juiste plaats terechtkomt.
Het is natuurlijk jammer dat u niet meer de traktatie en het verjaardagsfeestje kunt bijwonen, maar
wij rekenen op uw begrip en medewerking en hopen u zo snel mogelijk weer te kunnen uitnodigen
binnen de school.
Schoolfotograaf
De fotodagen zitten er op! Na de herfstvakantie ontvangen de leerlingen via school een kaartje met
een code waarmee u kunt inloggen op de site van Foto Koch. Daar kunt u zien hoe uw bestellingen
geplaatst kunnen worden en wat de mogelijkheden en prijzen zijn.
Dankdagviering & Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 4 november is het Dankdag; tijdens de viering staan we stil bij alles waar we dankbaar
voor mogen zijn. Op deze ochtend is ook het Nationaal Schoolontbijt; kinderen mogen met een lege
maag naar school komen. De viering vindt plaats in alle klassen tijdens het ontbijt.
MR vergadering
De Medezeggenschapsraad had afgelopen maandag haar eerste (online) bijeenkomst en kijkt terug
op een constructieve vergadering. Vanuit het team zijn juf Jeanette, juf Saskia, juf Claudia en
meester Laurens vertegenwoordigd. De ouders worden dit schooljaar vertegenwoordigd door Erik
Heijstek, Erika Ras, Colinda Groeneveld en Angela Tolenaars.
Diverse zaken zijn maandag besproken, zoals de organisatie van de overblijf, het jaarplan
en de schooltijden. Over dit laatste punt ontvangt u na de herfstvakantie meer informatie.
GROEP 1-2A en 1-2B
Na herfstvakantie oefenen we nog met de letter S van Spin; dat vinden we zo
sssssspannend! Verder gaan we aan de slag over de herfst.

GROEP 3
-Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 alleen naar buiten om 12.00/12.15 uur en om
15.15 uur. De juffen leren hen: ‘Zie je mama, papa niet? Dan kom je terug naar de juf!’.
Ook blijven de kinderen vόόr schooltijd op het plein tot de bel gaat, daarna gaan zij met de
pleinwacht, zonder ouders, naar binnen.
-Gisteren kregen de leerlingen van groep 3 een gastles over de operatiekamer. Dit naar aanleiding
van het “ziek zijn en weer beter worden”. De moeder van Ilse werkt in het ziekenhuis in de
operatiekamer en kon daar alles over vertellen. Ze zag er ook erg ‘echt’ uit met haar schort, hoofden mondkampje. Het was heel erg interessant! Een hartelijk bedankje aan de moeder van Ilse!

Studiedag KiVa
Vandaag genieten de kinderen van een vrije dag, aangezien de leerkrachten een
teamscholing volgen. Zij bekwamen zich in het geven van KiVa-lessen.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale
veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve
groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling
van kinderen. We verwachten vandaag mooie handvatten te krijgen om onze lessen van
KiVa te versterken.
Vakspecialisatie
De afgelopen weken hebben we gebruikt om vakspecialisatie, waarbij een leerkracht zich in
een vakgebied als rekenen of taal specialiseert, in de praktijk uit te proberen. Mogelijk heeft
uw zoon of dochter daar thuis ook over verteld. Er stond immers in iedere groep wel een
andere juf of meester. We hebben deze periode geëvalueerd en na de herfstvakantie
bekijken we welke vervolgstappen we hierin nemen.
Update nieuwbouw
We zijn blij met het feit dat de gemeenteraad dinsdagavond het integraal huisvestingsplan
heeft goedgekeurd. Dat betekent dat daarmee ook het extra krediet voor de tijdelijke
huisvesting is vastgesteld.
Dit betekent dat er de komende weken een nauwgezette planning gemaakt wordt rondom
de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting, de sloop van het oude gebouw en het bouwen
van de nieuwe gebouw. Zodra de planning duidelijk is, delen wij die met u.

Nieuws van de verkeerscommissie (BVL)

Ieder jaar In oktober organiseert de BVL-werkgroep een fietsverlichtingscontrole op school. Helaas
kan deze activiteit niet doorgaan wegens Corona-regels. Natuurlijk is deze controle belangrijk en
daarom ook ons verzoek aan alle ouders/verzorgers: Controleert u samen met uw kind de fiets?!
Hoe gaat dit in zijn werk? Vrijdag 30 oktober krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 strookjes met
controlepunten mee naar huis. Deze strookjes gebruiken wij ook tijdens de controles op school.
Als u samen met uw kind de fiets controleert, hopen wij natuurlijk dat u ook even de banden oppompt,
losse onderdelen vastdraait, de remmen test en waar nodig een reparatie uitvoert of dat laat doen.
De verlichting staat centraal nu de donkere dagen weer aanbreken: check even of alle verlichting
nog werkt, of de batterijen vervangen dienen te worden en of het licht duidelijk zichtbaar is.
Graag willen wij u de volgende tips geven, als u gebruik maakt van losse lichtjes:
- Kijk goed wáár u de lichtjes op de fiets plaatst.
Het gebeurt regelmatig dat het achterlicht aan het zadel wordt geplaatst
en bij een langere jas niet zichtbaar is.
- Kijk ook goed of het losse licht voldoende licht geeft. Soms is het licht
echt te klein om duidelijk zichtbaar te zijn.
De herfst is begonnen en de winter is op komst. `s Morgens kan het al weer schemerig zijn tijdens
de fietsrit naar school. Stimuleer dus bij vertrek uw kind om het licht op de fiets aan te zetten. Pas
dan zijn uw kinderen tijdens het fietsrit naar school ook zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers.
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Blokfluiten: Oefen in de vakantie Blokfluiten no. 7, 8, 9 en 10
Blazersklas: Wat superleuk: de Blazersklas heeft 6 aanmeldingen!
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