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Maandag 9 april 2018
Agenda voor de komende weken:
Vrijdag 13 april: staking leerkrachten, de
school is gesloten
Week van 16 april: Eindtoets CITO groep 8
en Entreetoets groep 7
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Groep 5 t/m 8 om 12.30 uur vrij, begin
meivakantie
Maandag 7 mei: weer naar school
Staken op vrijdag 13 april
Pas geleden heeft u een brief gekregen
waarin het bestuur van de school heeft
uitgelegd waarom we als openbare
basisscholen in Helmond
vrijdag a.s. weer gaan staken. Het signaal
dat de kwaliteit van het basisonderwijs
steeds meer onder druk komt te staan moet
aan Den Haag gegeven worden. Op vrijdag
a.s. is de school dus dicht maar de opvang
en peuterspeelzaal zijn gewoon open.
Dit keer wacht er voor de thuisblijvers onder
de ouders en kinderen op vrijdag a.s. een
kleine verrassing.....
Filmploeg donderdag 5 april jl.
Sommige ouders en kinderen keken deze
dag wat vreemd op. Bijna de hele dag liep er
een cameraman door het gebouw. Meneer
Maarten werd gefilmd en op school
geïnterviewd. De opnames zijn gemaakt in
verband met zijn opleiding voor
schoolleiders.

Teamuitje
Op vrijdag 30 maart is het team van De
Stroom er 's middags samen op uit geweest.
De middag werd gevuld met verschillende
outdoor activiteiten. Verschillende
teamleden verlegden hun grenzen en
klommen samen in een 9 meter hoge paal
(zie foto). De dag werd samen afgesloten
met een gezellige bijeenkomst bij een van
de collega's thuis.

Schoolfoto’s
Indien u de schoolfoto’s nog niet besteld
heeft dan kunt u dit nog doen tot 12 april.
U ontvangt dan de groepsfoto van de klas
van uw kind gratis en indien u kiest voor de
verzending van de foto’s naar school, dan
betaalt u geen verzendkosten.
De ouderraad

worden de resultaten weer
tentoongesteld/uitgespeeld/besproken.

Oproep hulp koningsspelen
Op vrijdag 20 april staan de koningsspelen
gepland. Alle kinderen gaan die dag lekker
bewegen!
Welke papa, mama, oma, opa of grote broer
kan ons op vrijdag 20 april helpen met het
begeleiden van sportieve activiteiten?
Aanmelden kan bij de leerkracht.

Groep 7-8
Verkeersexamen
Afgelopen donderdag hebben de kinderen
van groep 7 allemaal hun theorie-examen
gemaakt voor verkeer. De toets bevatte 25
meerkeuzevragen. Daarvan moesten zij er
16 goed hebben. We willen jullie mededelen
dat alle kinderen de toets hebben gehaald.
Geweldig!

De onderbouw gaat klussen. We zijn op zoek
naar timmerhout. Heeft u dit?
Wij zijn hier heel blij mee.
Ateliers
We gaan de komende 4 (school)weken op
de maandag middag met de groepen 1-4
weer werken in ateliers. De kinderen gaan
op verschillende plekken binnen (en soms
buiten?) de school aan de slag. Na 4 weken

Lenteknutselochtend
Woensdagmorgen gaan we vanaf 09:15 uur
samen met de peuters knutselen. Rond
10:15 uur zijn we klaar. Er zijn 5 workshops
die de kinderen gaan doen. Er zijn al
voldoende hulpouders voor die dag. Fijn dat
jullie zo betrokken zijn!

Cito- en entreetoets
Volgende week starten we met de Cito- en
entreetoets. De kinderen van groep 7 maken
de toets op papier. Maandag en dinsdag zijn
de drukste dagen. Gedurende de week
hebben de kinderen de tijd om voorgaande
taken af te maken.
De kinderen van groep 8 maken de digitale
eindcito. De kinderen kunnen dit op eigen
tempo doen. We zetten de toetsen voor de
kinderen ’s ochtends klaar. In de toets
komen de verschillende toets-onderdelen
aan bod. Leerlingen die tijdens de reguliere

afnamedagen ziek zijn, kunnen de Centrale
Eindtoets digitaal inhalen op vastgestelde
data in de periode van 7 mei tot en met 25
mei 2018.
Wij willen alle kinderen heel veel succes
wensen tijdens deze toetsweek!

Jarig is deze week:
Justin van Kessel, 7-8

Gefeliciteerd namens ons allemaal
Klien-it
Vorige week vrijdag heeft Wanda,
begeleidster project Klien-it, een creatieve
workshop gehouden. De kinderen zijn een
ontwerp aan het maken voor een
prullenbak. Het winnende ontwerp zal
gebruikt worden voor een prullenbak in de
stad. Aankomende donderdag komt Wanda
nog één keer om het ontwerp af te maken.

Bieb op School (BoS)
Woensdag a.s. kunnen de kinderen van unit
bovenbouw tijdens schooltijd boeken lenen
en de kinderen van unit onderbouw kunnen
dat na 12.30 uur.
Vanaf 12.30 – 13.00 uur is de bieb voor alle
kinderen geopend en kunt u als ouder met
uw kind boeken komen lenen en lezen.

Musical
Groep 8 is inmiddels begonnen met de
musical. De kinderen zijn erg enthousiast en
de meeste rollen zijn al verdeeld. De
kinderen hebben een eigen tekstboekje. Ze
mogen dit mee naar huis nemen om te
oefenen, maar let op dat het ook weer mee
naar school gaat. De komende weken zullen
we met groep 8 veel tijd besteden aan de
inhoud en vormgeving van de musical.

Zomervakantie in 2018-2019
Vorige week stonden de data van de
vakanties voor volgend schooljaar in de
Informatiestroom. De datum van de
zomervakantie stond er niet goed in. Dit
moet zijn:
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019

Koningsspelen
Vrijdag 20 april vinden de koningsspelen
plaats. De kinderen zullen eerst op school
ontbijten, daarna vinden de sport- en
spelactiviteiten plaats op school. Het
schoolplein zal hiervoor gebruikt worden.
We zijn nog op zoek naar begeleiders van
groepjes/spellen. Is er iemand die graag wil
helpen tijdens de activiteiten? Het sporten
zal van 9.15u tot 12.00u duren. Geef het
door aan Helen, Mirjam of Joep.

Extern nieuws:
Ouderavond 19 april
Mijn kind heeft autisme
Op 19 april 2018 houdt het
samenwerkingsverband Helmond-Peelland
PO een ouderavond over dit thema onder
de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?”
De avond gaat over wat te doen als er een
vermoeden van of diagnose autisme is.
Waar en via welke weg kunnen ouders en
kind hulp krijgen? Wat zijn de regelingen?
Welke organisaties kunnen helpen? Hoe
wordt dat bekostigd? Welke vragen kun je
stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van
het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant,
samen met een medewerker van de
gemeente Helmond en van het Regionaal
Autisme Centrum meer hierover vertellen.
Er is ook ruimte om vragen te stellen. Er zal
ook informatie aanwezig zijn van de
Nederlandse Vereniging voor Autisme.
(NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april
2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw
van de Antoon van Dijkschool aan de
Berkveld 19 in Helmond. Ouders en
professionals kunnen zich aanmelden bij het
samenwerkingsverband Helmond-Peelland
PO via i.houthooft@swv-peelland.nl

