
 

 
 
Nieuwsbrief:  17 oktober 2019 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste 7 lesweken zijn voorbij en de herfstvakantie is in aantocht. In deze nieuwsbrief leest u een 
terugblik van ons mooie schoolfeest en een aantal belangrijke andere onderwerpen. 
 
Openingsfeest 
Wat hebben wij een fantastisch openingsfeest gehad. Bij de start van de dag was de school erg mooi 
versierd. Er stond een ballonnenboog en wij hadden een mooie blauwe loper liggen. Op deze loper 
mochten alle kinderen van De Bloeiwijzer lopen. 
 
In de ochtend hebben onze kinderen meegedaan aan de activiteiten van de beweegbus, het ijsje van 
de ijscoman en het maken van een ‘kunstwerk met jaargetijde’ met de groep. Deze kunstwerken zijn 
in een aantal gangen te bewonderen. Ons eigen gemaakte liedje met behulp van meester Marco werd 
heel goed meegezongen. Met de opening door een bekende Nederlandse vlogger Yvonne 
Coldeweijer en de onthulling van onze mooie Bloeiwijzervlag kregen alle kinderen een hele mooie tas 
met De Bloeiwijzer erop. En zo gingen wij het weekend in. Wij kijken met een zeer goed gevoel terug 
op deze dag.  
 
Staking 06 november 2019 
Zoals u misschien al hebt gehoord is er op dinsdag 06 november een landelijke stakingsdag. De 
leerkrachten (medewerkers) hebben dan de mogelijkheid om gebruik te maken van hun stakingsrecht.  
Zover ik kan overzien is de animo om te staken groot. Aankomende 2 weken zijn er nog landelijke 
overleggen met de minister waardoor de landelijke staking niet door zou kunnen gaan.  
Vooralsnog ga ik er vanuit dat de landelijke staking door zal gaan en de kans groot is dat onze school 
dan gesloten is. Ik informeer en adviseer u alvast hiermee rekening te houden. 
 
Contactpersonen klachtenregeling 
Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers die klachten 
hebben over de school(situatie). De contactpersoon is er voor de eerste opvang van uw klacht en 
voor advies in mogelijke vervolgstappen. Dit kan gaan over:  
 

● Communicatie tussen school en ouders/leerlingen; 
● Pedagogische en didactische begeleiding; 
● Veiligheid en welzijn; 
● Optreden tegen leerlingen/ouders; 
● Schoolorganisatie; 
● Klachtenbehandeling. 

Voor De Bloeiwijzer zijn wij nog op zoek naar een ouder die deze functie wil vervullen, samen met 
Rosalie Bleiksloot en Lisette van Zandwijk vanuit het team. Heeft u interesse? 

Loop uiterlijk 1 november binnen bij Juf Rosalie of Juf Lisette of stuur een email naar: 
rosalie.bleiksloot@debloeiwijzer.nl of lisette.vanzandwijk@debloeiwijzer.nl 
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Website 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de website van De bloeiwijzer. Wij hopen dit voor 13 
november in concept te hebben gerealiseerd.  
 
Werkgroep communicatie en ouderbetrokkenheid 
Na de herfstvakantie willen wij als school met een aantal ouders praten die mee willen denken m.b.t. 
de communicatieverbetering. Verder willen wij vanuit onze school belangrijke onderwijs- en/of 
opvoedvraagstukken behandelen en workshops aanbieden waar vanuit de ouders interesse en 
behoefte naar is. Als u interesse hebt om hieraan deel te nemen kunt u zich opgeven via de mail op 
communicatie@debloeiwijzer.nl 
 
Leerlingraad 
Dit jaar is er een nieuwe leerlingraad 2019 - 2020 gekozen. De leerlingenraad bestaat uit de  
volgende leden: 
 
MBA: Rob 
MBB: Glawin 
MBC: Milan 
MBD: Lemise  
BBA: Koen 
BBB: Tiago 
BBC: Kiran 
BBD: Dani 
BBE: Chase 
BBF: Zoe 
BBG: Cyvenia 
 
Waarom een leerlingenraad? 

- De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze 
meetellen. 

- Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
- Verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid met schoolse zaken bevorderen. 
- De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school geven. 
- Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 
- De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 
- Bevorderen van actief burgerschap. 

 
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 

- De leerlingenraad hangt een ideeënbusje op, de ideeën worden besproken. 
- De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas en leden van de leerlingenraad worden 

aangesproken. 
- Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda. 
- Leden van de leerlingenraad komen met ideeën en het team kan bespreekpunten inbrengen. 
- Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de 

medezeggenschapsraad of het team. 
- Het gebruik en de inrichting van het schoolplein. 
- Advies bij de organisatie van het schoolreisje. 
- Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes. 
- Adviseren bij allerhande festiviteiten en invulling geven aan maandsluitingen. 
- Doelen actief burgerschap van de kinderen op school bespreken en uitvoeren. 



 
 
 
Vergroting gymzaal 
Onze gymzaal is volgens onze maatstaven te klein en onze bestuurder heeft hiervoor vorig schooljaar 
een verzoek voor vergroting ingediend. De gemeenteraad heeft hier positief op ingestemd met de 
vergroting van onze gymzaal. Zo snel hadden wij dit echt niet verwacht! Voor onze school en kinderen 
is het erg fijn dat er meer ruimte gaat komen. Wanneer, op welk termijn en hoe groot zal nog 
besproken worden. Ik wilde dit goede nieuws alvast met u delen. 
 
Bibliotheek 
Wij willen het lezen van onze kinderen zoveel mogelijk bevorderen. In onze bibliotheek hebben wij 
leuke, uitdagende en informatieve boeken. Wellicht vindt u het leuk om een paar uurtjes in de week 
de school te helpen/ondersteunen met het uitlenen van boeken (maandagmiddag, dinsdagmiddag en 
donderdagmiddag) Als u interesse hebt kunt u dat kenbaar maken bij Karin Welles.  
Haar mailadres is karin.welles@debloeiwijzer.nl 
 
Te laat komen van kinderen 
Het is mij opgevallen dat de laatste tijd veel kinderen te laat komen. Ik begrijp dat een aantal ouders 
soms moeten haasten om op tijd te komen, maar voor uw kind is het heel vervelend om in een groep 
binnen te komen die al is begonnen. Onbedoeld kan een kind zich daarvoor schamen. Door het laat 
komen gaat het kind meer opvallen terwijl hij/zij dat helemaal niet wil. Verder is het niet fijn voor de 
andere kinderen en leerkracht die moeten wachten. Na de herfstvakantie zal ik zelf ook meer  
polshoogte gaan nemen en zal ik (indien nodig) daar maatregelen voor nemen. 
 
Inspectiebezoek juni 2019 De Schakel 
Een paar maanden geleden (voor de fusie) heeft SBO De Schakel een inspectiebezoek gehad. 
In de bijlage leest u het mooie beknopte verslag.  
 
Inspectiebezoek aan stichting Amstelwijs 
Ook onze stichting Amstelwijs heeft in juni 2019 een inspectiebezoek gehad (zie brief van bestuurder 
in bijlage). Deze resultaten kunt binnenkort ook vinden op de website van de inspectie.  
 
Wij wensen u een fijne herfstvakantie! 
 
Team De Bloeiwijzer 
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