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Hele kindcentrum

Voor in de agenda 

Wij hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en 
wensen iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar.  
 
Dit is de eerste Sam & Sam van schooljaar 2018-2019. Iedere twee schoolweken maken wij een ouderinfo met 
informatie over ons kindcentrum. Meer informatie over ons kindcentrum kunt u vinden op onze website 
www.kcdesamenstroom.nl  Hier vindt u ook de kindcentrumgids van 2018-2019 en de jaarkalender voor 2018-
2019. 
 
 
Vrij snel na de start van het schooljaar werden we op woensdag allemaal stil toen bekend werd dat Bart 
Heesakkers, vader van Reno(groep7B), Kyan(groep 5A) en Jurre(groep3B) op veel te jonge leeftijd is overleden. Wij 
wensen Judith en de drie jongens alle kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen en daarbij hebben ze onze 
steun hard nodig. 
 
Na samenspraak met Judith hebben we op het kindcentrum een gedenkhoek ingericht voor Bart. Deze gedenkhoek 
kunt u vinden in het halletje bij binnenkomst aan de voorkant van de school tussen de ruimte van meneer Erik en 
Eli.  
Er ligt een gedenkboek waarin u wat kunt schrijven ter nagedachtenis aan Bart en woorden/gedachten richting 
Judith en de kinderen kunt uiten. 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
  

 

 

 

DO 30 augustus 

 Gezamenlijke afsluiting 
DGFG 14.00 uur sporthal  

 Informatieavond  
19.00 u groepen 3 

20.15 u groepen 1-2 

MA 3 september 

 School: Deze en volgende 
week in alle groepen 
kennismakingsgesprekken 
 

DI 4 september 

 School: open lesochtend 
groepen 3 van 8.30 u. – 
10.15 u. 

 

 

WO 5 september 

 School; 19.00 uur 
informatieavond groepen 8 en 
voorlichting VO 

 KC Sam & Sam 2 

 Juffrouw Agnes is zondag jarig 
 

 

nieuws 

http://www.kcdesamenstroom.nl/
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In het kindcentrum is een werkgroep veiligheid die regelmatig contact heeft met de gemeente en politie om in en 
om de school de veiligheid te optimaliseren. U heeft waarschijnlijk afgelopen week handhaving en politieagenten 
rondom het kindcentrum gesignaleerd. Samen met de werkgroep is afgesproken dat handhaving en politieagenten 
deze week preventief op treden tegen het niet op de correcte wijze van parkeren van auto’s op diverse plekken. De 
komende twee weken zullen ze gaan handhaven . Hieronder nogmaals de regels zoals vermeld in de schoolgids. 

Brengen en halen van kinderen 

Let op! 

 De school ligt in een 30 km zone. 

 In de Sportlaan geldt een stopverbod. U mag er met de auto niet stoppen om een kind in of uit te laten 
stappen!! 

 Veiligheid hangt veel samen met het verkeersgedrag van de ouders die kinderen komen halen en brengen. 

 Indien nodig zal de school de politie vragen om handhavend op te treden. 
 

    Met de auto brengen en halen 

 U gebruikt eventueel de kiss and ride strook vóór de school. U mag daar niet parkeren. Wel een kind laten 
uitstappen. U mag daar niet met de auto wachten op uw kind. 

 U parkeert bij voorkeur op de grote parkeerplaatsen dicht bij de school aan de Predikant Swildensstraat of 
aan de Pastoor Attendorenstraat. Eventueel helpt u uw kind met oversteken of u brengt uw kind naar de 
speelplaats achter de school. 

 Gelieve niet de Sportlaan in te rijden en te parkeren op de parkeerplaatsen in de Sportlaan. Dit zorgt voor 
extra verkeer en overlast voor aankomende en vertrekkende kinderen en ouders op de fiets of lopend.  

 U haalt uw kind op bij de wachtzones op de speelplaats achter de school. 
 

 Met de Kinderen die met de fiets komen, weten waar ze hun fiets moeten neerzetten.  

 Ouders gebruiken de oprit naar de sporthal en ze wachten op de speelplaats.  

 A.u.b. niet vóór de poortjes van de speelplaats gaan staan. Op die manier kan iedereen via de poortjes de 
speelplaats verlaten.  

 We leren kinderen niet te fietsen op de speelplaats. We verwachten dat ouders het goede voorbeeld geven. 
 

fiets brengen en halen 

 
 
 

Hele kindcentrum

Basisschool 

In het verleden werd er binnen de groepen van de school verschillend omgegaan met attenties voor de 

verjaardagen van ouders en voor moederdag en vaderdag. We wilden hierin graag meer eenduidigheid en 

daarbij geen overmatige inspanning voor leerkrachten en kinderen. We hebben daarom als team hierover 

nu een gezamenlijk besluit genomen :  

- Alle groepen zorgen voor een attentie van het kind voor moederdag en vaderdag.  

- Voor de verjaardagen van ouders worden vanuit school geen attenties meer verzorgd (Dit gebeurde 

voorheen nog in de groepen 1 en 2). 

 

   
Veiligheid in en om de school 

Verjaardagen ouders, moederdag en vaderdag 
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Basisschool

 

 

 

 

 

 

 

                

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierroutes 

 

 

 

Wegens een groot succes vorig jaar, gaan we dit jaar twee atelierroutes organiseren! 
De eerste Atelierroute vindt plaats op woensdag 14 november van ongeveer 9.00 tot 12.00 uur. Het hoeft 
niet persé iets creatiefs te zijn met beeldende opdrachten, het kan ook bijvoorbeeld schaken zijn, iets met 
drama of dans, fotografie, iets buiten, muziek, iets met hout, koken etc. Het is dan ook bijna kerst dus iets in 
de kerstsfeer mag ook. 
 
We willen op deze dag de kinderen een aantal workshops aanbieden waar ze voor in kunnen schrijven. De 
kinderen schrijven in voor  een workshop, het is dus ook een activiteit die wat langer duurt ongeveer 2 uur.  
Kinderen kunnen dan ook echt iets kiezen wat ze graag doen of wat ze interessant vinden. Er zijn geen 
wisselingen dus je kunt wel iets degelijks neerzetten. In principe doen we dit op school, maar workshops op 
locatie mogen ook, mits goed georganiseerd.  
Wilt u zich opgeven? Dan willen we graag het volgende van u weten: 
- Wat gaat u doen? 
- Locatie: op school of een eigen locatie 
- Aantal kinderen: minimaal 8 kinderen 
- Leeftijdscategorie: groep 1 t/m 4; groep 3 t/m 8 of groep 6 t/m 8 
- Materialen: gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Heeft u iets nodig van school, laat dit dan even 
weten. 
Opa’s, oma’s of andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om een atelier te organiseren of om te 
ondersteunen. 
 
Graag aanmelden voor vrijdag 28 september  
groep 1 t/m 4: maartje.vanderzijden@stichtinggoo.nl 
groep 3 t/m 8: camily.vandenboogaard@stichtinggoo.nl 
groep 6 t/m 8: marjan.winkelmolen@stichtinggoo.nl 
 
We hopen dat we een leuke, leerzame, creatieve ochtend neer kunnen zetten waar alle kinderen wat kunnen 
vinden wat bij ze past. 
 
Alvast bedankt, 
 
Namens de werkgroep, Camily, Marjan en Maartje 
 

 
De schoolshirts zijn gecontroleerd en gesorteerd door de Oudervereniging. Nu blijkt dat we veel schoolshirts 
missen. Wilt u thuis kijken of u nog schoolshirts van uw kind(eren) in bezit heeft. Graag zo spoedig mogelijk 
inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren. 
 

 
We merken de eerste schoolweek al dat er kinderen om acht uur/vijf over acht op school zijn. Dat is niet de 
afspraak. Kinderen zijn vanaf kwart over acht van harte welkom en om tien voor half negen gaan de deuren 
van de units en achter in het gebouw open. Dus laat uw kind(eren) niet te vroeg naar school vertrekken. Er is 
geen surveillance aanwezig op de speelplaats.  

 

 

Schoolshirts 

 

 

 
Aanwezigheid op school 
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Voor de vijf groepen 1/2 zijn we op zoek naar vaders/moeders die op woensdag na een vakantie de 
kinderen willen controleren op hoofdluis. Het zou fijn zijn als er minimaal 2 vaders/moeders per 
groep de kinderen komen controleren. U kunt zich opgeven bij de leerkracht(en) waar uw kind bij in 
de groep zit. Mochten er zich geen ouders melden dan zijn we genoodzaakt de controles in de 
groepen 1/2 te stoppen.  

 

 Hele kindcentrum

Heeft u opmerkingen of vragen voor de MR? Mailt u deze dan naar: samenstroom.mr@stichtinggoo.nl 

 

Daarnaast willen we u graag wijzen op de algemene ouderavond die dit schooljaar op 29 oktober 2018 

zal plaatsvinden. Na de positieve reacties die we vorig jaar ontvingen over de spreker Henk de Visser, 

hebben we weer een spreker uitgenodigd. Ditmaal zal Lonneke Snijders van het Platform Mindset 

spreken over growth en fixed mindset. Zij zal u meenemen in de kunst van het kansrijk denken en u 

uitleggen hoe u deze vaardigheid bij kinderen kunt stimuleren. Het lijkt ons zeker de moeite waard om 

hier bij te zijn! Legt u het dus al vast in uw agenda 

 

               

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
luizencontrole 

 

 

 

 

 

MR nieuws 
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Berichten van derden 
 

 

 

Waarom leren soms zo lastig is, en hoe dat anders kan!         

 Herken je dit in jouw kind?   

- Doet echt zijn of haar best, maar het lukt niet om goede resultaten te behalen op school?   

- Heeft moeite met lezen, rekenen, schrijven, spelling, planning of klokkijken?   

- Heeft het gevoel dat anderen hem of haar dom en lui vinden, hem of haar niet begrijpen?   

- Is snel afgeleid en heeft moeite om zicht te concentreren?  

- Vertoont impulsief of ongepast gedrag?                                                                             

- Maakt soms een trage, afwezig indruk?  

- Heeft moeite met het volgen van meerdere instructies?  

- Heeft wisselende schoolprestaties?   

  

Je wilt jouw kind graag ondersteuning bieden, maar je loopt vast bij gemeente en instanties? Je wilt vooruit, maar 
onzinnige regels, bureaucratie, traagheid en wachtlijsten zitten in de weg.   

Het kan ook anders!  

Dyslexie, dyscalculie en AD(H)D hebben alles te maken met hoe iemand denkt en leert. Maar is het echt een 
handicap voor je leven, zoals vaak wordt gezegd?  Vaak zijn degenen die worstelen met dyslexie of dyscalculie 
creatief, fijngevoelig en goede waarnemers. Maar op school komt dat er allemaal niet uit. Elk leerprobleem heeft 
een negatieve invloed op het zelfvertrouwen van een kind, die zijn of haar best doet, het lukt maar niet en begrijpt 
niet waarom.   

 Sprankelenderwijs geeft zicht op leer- en gedragsmogelijkheden. Je kind krijgt inzicht in de manier waarop hij of zij 

denkt, leert en werkt. Door de werkelijke oorzaak aan te pakken, vallen (leer)blokkades weg en komt er een  

veranderingsproces op gang. Sprankelenderwijs geeft kinderen de mogelijkheid om zelf de verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun leerproces. Ook zonder een erkende diagnose is jouw kind van harte welkom.  

  

Ik nodig je graag uit voor een gesprek om samen te onderzoeken waar jullie nu staan met je kind en wat belangrijk 
voor jullie is. Wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Neem dan contact met me op. Ik ben telefonisch te 
bereiken op  06 – 27 49 67 30 of via de mail:  
marielle@sprankelenderwijs.nl  
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