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Maandag 7 mei 2018
Agenda voor de komende weken:
Maandag 7 mei: weer naar school
Woensdag 9 mei: verjaardagsfeest unit
onderbouw
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei:
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Woensdag 16 mei: vergadering OR
Vrijdag 18 mei: praktijk examen verkeer
Maandag 21 mei: 2e pinksterdag, alle
kinderen vrij
Woensdag 30 mei t/m zaterdag 2 juni:
Avondvierdaagse
Hemelvaart
Deze week een korte lesweek! Op
donderdag en vrijdag zijn alle kinderen weer
vrij van school. We hopen dat het dan net
zo’n weer zal zijn als vandaag. Maandag 21
mei is ook weer een vrije schooldag voor alle
kinderen. Het is dan 2e pinksterdag.
Smeren
Het mooie weer is begonnen. Wij spelen
graag met de kinderen buiten en hebben af
en toe activiteiten waarbij de kinderen een
langere tijd buiten zijn. Een voorbeeld van
zo’n activiteit is de viering van de verjaardag
van de onderbouwleerkrachten in speeltuin
de Rijpelroets op woensdag a.s. Mocht het
weer net zo zijn als vandaag vergeet u dan
niet om uw kind goed in te smeren.
 Gebruik een zonnebrandcrème met
beschermingsfactor (SPF) van
minstens 30;

 Smeer je kind een halfuur voor het
naar buiten gaat in; of voordat ze naar
school gaan;
 Herhaal bij voorkeur het smeren
iedere twee uur, of vaker na zweten,
zwemmen, afdrogen of het sporten.
Midden op de dag tussen 12:00 en
15:00 uur is de zon het krachtigst en is
de kans op verbranden het grootst.
 Smeer lekker dik! Zuinig smeren geeft
een lagere beschermingsfactor dan op
de verpakking staat.

Inspectie op bezoek
Op dinsdag 15 mei verwelkomen wij de
inspectie van het onderwijs bij ons op
school.
De inspecteur zal er de hele ochtend en een
deel van de middag zijn om de kwaliteit van
het onderwijs op de school te kunnen
beoordelen. Ze gaat in klassen kijken en met
de directie en het team in gesprek. Ook
spreekt ze graag een aantal ouders en een
aantal kinderen uit de bovenbouw. Mocht u
als ouder heel graag bij dat gesprek
aanwezig willen zijn dan kunt u contact
opnemen met Maarten.

Snappet
Deze week zijn we nog bezig met enkele
voorbereidingen maar volgende week
starten we met de pilot Snappet. Alle
kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen dan de
beschikking over een eigen tablet. Die tablet
zal gebruikt worden bij een aantal
vakgebieden. We hebben de afgelopen
maanden onderzoek gedaan naar een meer
passende en eigentijdse vorm van
onderwijs. Het werken met tablets komt
daarvoor mogelijk in aanmerking.
We gaan de komende weken ervaren en
verder onderzoeken of deze manier van
werken aansluit bij onze verwachtingen. We
houden u op de hoogte van onze
bevindingen.

Meneer Joep
In verband met ziekte is meneer Joep deze
week afwezig. We wensen hem veel
beterschap toe.
Vacature
In schooljaar 2018-2019 hebben we in unit
onderbouw een vacature. Hoewel alle
leerkrachten ook in het nieuwe schooljaar
op De Stroom zullen blijven werken ontstaat
er ruimte voor een vacature. Dat komt
onder andere omdat een aantal collega’s
aangegeven hebben liever een dag minder
te willen werken in het nieuwe schooljaar.

De vacature is in unit onderbouw. Deze en
volgende week zullen we gebruiken om de
vacature goed in te gaan vullen.
Juf Tessa en Juf Fleur
Zoals jullie weten is juf Tessa bezig om haar
werk weer langzaam op te pakken. Dat
proces verloopt goed en de verwachting is
dan ook dat juf Tessa aan het einde van dit
schooljaar weer helemaal hersteld is dan
ook weer volledig inzetbaar zal zijn. Omdat
juf Tessa wordt vervangen door juf Fleur zal
dan haar werk op De Stroom komen te
vervallen. Wij gaan er vanuit dat juf Fleur de
rest van dit schooljaar op De Stroom zal
werken.
Privacy
Op 25 mei a.s. gaat een wet in werking die
te maken heeft met de privacy van ons
allemaal. Het betreft vooral de wijze waarop
bedrijven en instanties met digitale
gegevens om moeten gaan. De wet gaat ook
voor De Stroom gelden. In de brief bij deze
informatiestroom leest u hoe het bestuur
van De Stroom met deze nieuwe
verplichtingen om zal gaan.

Aanstaande woensdag gaan wij met de
kinderen van de unit onderbouw naar
speeltuin de Rijpelroets voor ons
verjaardagsfeest! De kinderen kunnen
gewoon om 8.30 naar school gebracht
worden. Om 12.30 moeten de kinderen
opgehaald worden bij speeltuin de
Rijpelroets!
De kinderen hebben die dag fruit, drinken
en speelkleren nodig en natuurlijk veel
speelplezier!!!

Bijdrage schoolkamp groep 5 t/m 8
Volgende maand is het zover. Dan gaan de
kinderen op kamp.
Groep 5 en 6 gaat op maandag 18 en
dinsdag 19 juni op kamp.
Groep 7 en 8 gaat van maandag 18 tot en
met donderdag 21 juni 2018.
Elke maandag-, donderdag- en
vrijdagochtend kunt u bij juffrouw Lydia
(administratie) contant betalen.
Onze voorkeur gaat echter uit naar het
overmaken van de kampbijdrage.
Het bankrekeningnummer is
NL53RABO 121 0422 00 ten name van De
Stroom.
De bijdrage voor groep 5-6 is € 15,00 voor 2
dagen (1 nacht).
De bijdrage voor groep 7-8 is € 45,00 voor 4
dagen (3 nachten).

Mocht de bijdrage voor u een financieel
probleem zijn, dan kunt u zich wenden tot
Stg. Leergeld Helmond
(www.leergeldhelmond.nl) tel.nr.: 522828.
Wellicht kunnen zij u van dienst zijn.
Vriendelijk verzoeken wij u de kampbijdrage
voor vrijdag 1 juni te voldoen.
Welkom
Deze week heten we Chloë Vereijken
welkom, ze is in de vakantie 4 jaar
geworden. We wensen haar een fijne tijd
toe op onze school.
Jarig zijn deze week:
Meike van der Velden, 1-2
Noah Grouls, 3-4

Gefeliciteerd namens ons allemaal
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.

