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Hele kindcentrum

Voor in de agenda 

 

Afgelopen week hebben we de eerste MR vergadering van dit schooljaar gehad. We hebben weer veel 

onderwerpen besproken. De notulen van de vergaderingen kunt u op onze website vinden. Een vast agendapunt 

tijdens deze vergadering is: ‘Opmerkingen of vragen van ouders’. Heeft u opmerkingen of vragen voor de school? 

Laat het dan niet bij het schoolhek hangen, maar mail de MR via samenstroom.mr@stichtinggoo.nl! Wij zullen dit 

dan met de directie bespreken tijdens de volgende vergadering. 

 

Daarnaast willen we u graag nogmaals 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! We hopen u dan ook te mogen begroeten op 29 oktober 

aanstaande! 

 

25 september is er een informatieavond geweest voor de ouders van de kinderen, die dit schooljaar 4 jaar worden 
en dus instromen in onze kleutergroepen. De avond was druk bezocht en er is veel informatie verstrekt.  We 
hadden dit willen doen aan de hand van een powerpoint-presentatie. Helaas lag onze server er toen uit en 
moesten we het dus zonder powerpoint stellen. Nu hebben we tegen de aanwezige ouders gezegd, dat we de 
powerpoint nog wel toe zouden sturen. Maar we hebben er met z'n allen nog eens naar gekeken en zijn tot de 
conclusie gekomen: als jullie in het bezit zijn van het "Kleuterinformatieboekje", zijn jullie op de hoogte van alle 
praktische zaken rondom de kleuters. 

Dus i.p.v. de powerpoint krijgen jullie het "Kleuterinformatieboekje" op de ochtend, dat jullie kind kennis zal 
komen maken in de nieuwe klas. Zijn er nog vragen, stel ze gerust aan ons. 

Veel plezier met de start op onze school.  
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Donderdag 11 oktober 

Basisschool: groepen 1-2 

Kunstbalie van 9.00-14.45 uur door 

Kunstlokaal op school 

Vrijdag 12 oktober School :  
 
Viering groep 1-2 a en 1-2 b  
11.45-12.15 u.  

 

 

 

 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 

oktober: 

Basisschool en peuterwerk: 

HERFSTVAKANTIE 

Maandag 22 oktober 

Do Good Feel Good dag 

Vrijdag 26 oktober: 

Viering groep 3B en 4B 11.45-12.15 

uur 

11.45-12.15 uur 

 

Maandag 29 oktober 

Jaarvergadering MR/OR en 

aansluitend thema-avond 19.30-

21.30 uur 

Vrijdag 2 november 

KC Sam & Sam nr. 5 

Mappen groep 1-2 mee naar huis 

Basisschool; viering groepen 7 

11.45-12.15 uur 

 

Presentatie voor ouders van de instromers 

MR vergadering 
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De provincie Noord-Brabant heeft een subsidie in het leven geroepen om speelpleinen bij basisscholen duurzamer 
en groener in te vullen. Wij willen gaan kijken naar de mogelijkheden om de speelplaats (niet de groene zone) 
aantrekkelijker in te gaan richten. We halen daarvoor ideeën op bij kinderen en een werkgroep gaat aan de slag 
om vanuit schetsen te komen tot werkbare en te financieren ideeën. Uiterlijk in december moet de aanvraag bij de 
provincie zijn ingediend. Zeker is dat bij sommige ideeën regelmatig sprake zal zijn van onderhoud en dat kan niet 
allemaal door conciërges worden uitgevoerd. Vandaar dat we t.z.t een beroep zullen gaan doen op ouders en 
opa’s/oma’s en andere belangstellenden om te zorgen voor regelmatig onderhoud. Mocht u zelf of andere mensen 
kennen  die dat leuk vinden om te doen dan graag laten weten aan juffrouw Wendy, juffrouw Ylona of meneer 
Erik.   
 

 
 

 

 

De meeste problemen met het activeren van het ouderportaal lijken opgelost. U heeft deze week een 

herinneringsmail gehad van de leerkrachten om het ouderportaal te activeren mocht u dat nog niet gedaan 

hebben. Volgende week vrijdag 12 oktober verlopen de meeste tokens om te activeren. Nogmaals dus een 

vriendelijk verzoek het ouderportaal te activeren. Na de herfstvakantie worden berichten niet meer verstuurd via 

Klasbord, maar alleen nog via het ouderportaal. De volgende Sam & Sam zal ook in het ouderportaal te lezen zijn. 

U kunt ook al het AVG formulier invullen binnen ouderportaal. In de volgende Sam & Sam volgt een stappenplan 

mocht u het niet lukken om het in te vullen. 

Ouders maken regelmatig foto’s en/of filmpjes van activiteiten van kinderen op KC de Samenstroom. In het kader 

van de AVG wijzen wij u er op dat foto’s/filmpjes uitsluitend voor privé doeleinden gebruikt mogen worden en niet 

verspreid mogen worden via sociale media. Wij rekenen op uw verantwoordelijkheid in deze en we zijn als 

Kindcentrum niet verantwoordelijk voor verdere verspreiding van foto’s/filmpjes via de sociale media. Spreek 

elkaar er op aan mocht het toch van toepassing zijn. 

 

Hele kindcentrum

Hele kindcentrum 

 
Daarnaast willen we u graag nogmaals 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! We hopen u dan ook te mogen begroeten op 29 oktober aanstaande! 
 
 

   Speelplaats 

Ouderportaal 
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Basisschool

Juffrouw Jolanda is bij de start van het schooljaar gestart met uitbreiding van haar uren in kader van een re-
integratietraject. Helaas moeten we na een paar weken constateren dat dit niet het beoogde effect heeft gehad en 
nu is besloten dat het verstandiger is dat ze op een ander Kindcentrum binnen GOO gaat re-integreren. Tot nu toe 
was het zo dat juffrouw Bianca wat extra is gaan werken en dat meneer Frank twee dagen IB invulde, maar 
gebleken is dat dat voor een groot Kindcentrum te weinig is. 
Na intern overleg binnen Stichting GOO is besloten dat na de herfstvakantie Phebe van Hal de taken van Frank gaat 
overnemen. Ze heeft de IB en middenmanagement opleiding afgerond en staat te popelen om het geleerde in de 
praktijk te kunnen brengen. Samen met juffrouw Bianca gaan we het takenpakket nog nader invullen. We danken  

 

 

 

 

 

 

 

                Meneer Frank voor zijn inzet in de afgelopen maanden en juffrouw Jolanda veel succes op haar andere werkplek. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervanging juffrouw Jolanda 
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Berichten van derden 

 

 

 

 

 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!      
Mad Science kan een wetenschap & techniek cursus verzorgen op KC de Samenstroom,  
waar kinderen van groep 1 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld 
van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding. 
 
Groep 1 t/m 3 
Wat is het verschil tussen vacht, schubben of veren, hoe voelt dat? 
Hoe werken en functioneren onze vijf zintuigen en op welke manier gebruiken wij ze in het 
dagelijks leven? Ga experimenteren met verschillende geometrische vormen, ga ze zelf maken 
in twee en driedimensionale vormen. Maak een magnetisch veld zichtbaar. Maak je eigen 
zeefles, zie hoe een gloeiworm ontstaat. Dat is echt iets voor jou, toch? 
 
Groep 4 t/m 8 
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van Wetenschap in Beweging? Maak kennis met 
het mysterie van chemische wetenschap en ontdek verschillende soorten mengsels. Duik in de 
wereld van de Ozobots en coderen. Experimenteer met energie en ga op zoek naar 
superkrachtbronnen. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbij komen. Krijg 
je er al zin in? 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe 
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers 
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie 
mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren. 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
 
Data van de cursus: 
Donderdag : 28-3-2019 
Donderdag : 4-4-2019 
Donderdag : 11-4-2019 
Donderdag : 18-4-2019 
Donderdag : 9-5-2019 
Donderdag : 16-5-2019 
Starttijd: 15:00 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 21-3-2019 
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 
 

 


