
      
 
 
 
Nieuwsbrief:  20 december 2019 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste 4 maanden zijn omgevlogen. Ik kan met u delen dat de samenwerking en samensmelting 
van Wending en De Schakel zeer goed is verlopen.  
 
Website 
De website is live gegaan. Het heeft even geduurd en de eerste informatie is geplaatst. De website 
zal steeds meer worden gevuld en wij hopen dat de website medio maart 100% gereed is. 
 
Werkgroep communicatie 
Als school staan wij altijd open voor ontwikkeling en suggesties. Mede hierdoor zijn we dit jaar gestart 
met een werkgroep communicatie. De werkgroep bestaat uit ouders, leden uit het team met diverse 
functies binnen de school en directie. 
Deze werkgroep heeft als doel de communicatie tussen school, ouders en andere betrokkenen zo 
optimaal mogelijk te maken en op elkaar af te stemmen.  
 
Omdat het (helaas) niet mogelijk is om met alle ouders om de tafel te gaan, maar we uw mening, 
ideeën, tips en tops wel heel belangrijk vinden, hebben wij een e-mailadres aangemaakt: 
communicatie@debloeiwijzer.nl. Zo kunnen we uw input betrekken bij onze plannen. Verder kunt u op 
de nieuwe website op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Onze eerste actie betreft het uitzetten 
van een enquête onder alle ouders. In januari kunt u hiervoor een uitnodiging verwachten. We hopen 
op uw medewerking! 
 
Wat wij verder met u willen delen is: 

- Dat er een nieuw rapport is met aandacht voor talentontwikkeling. Dit willen wij gaan 
uitbouwen omdat school meer is dan rekenen, taal, schrijven, etc.; 

- Dat wij in het kader van talentontwikkeling een aantal talenten van onze kinderen gaan 
aansporen. Denk hierbij aan: 
→ leren programmeren en techniek (Lego WeDo). 
→ dansen (met juf Lisa) 
→ extra lessen Tae Kwondo. 

- Vergroting van gymzaal. Nog niet bekend wanneer en nog niet zeker hoe groot de gymzaal 
zal worden; 

- Dat wij ons als school meer willen bezighouden en profileren met gezondheid en met 
duurzaamheid; 

- Wij weer voor 20 weken lang voor 3 dagen in de week fruit voor de kinderen toegezegd 
gekregen hebben; 

- Wij streven ernaar dat er vanaf 01 januari 2020 rondom de school niet meer gerookt en 
hopen (en rekenen) daarbij op uw steun! Bijvoorbaat dank; 

- Wij intensiever rondom de school zwerfafval gaan opruimen!  
 
 



      
- Afgelopen week het project ‘Zonnepanelen op het dak’ officieel is geopend door wethouder 

Gordon en Berkhout, bestuurders, e.a. In de centrale hal is een scherm geplaatst waarin wij 
kunnen lezen hoeveel bomen wij besparen met de zonnepanelen. 

 

 
 

- Wij hebben een prijs van 750 euro ontvangen t.b.v. bomen en planten in de school (extra 
zuurstof). 

 

 
 

- Wij met de gemeente gaan overleggen over de aanschaf van bakken m.b.t. het scheiden van 
afval, etc. 

 



      
Te laat komen van kinderen 
Voor de herfstvakantie hebben wij aangegeven dat er nog veel kinderen te laat op school komen. Wij 
begrijpen dat een aantal ouders zich soms moet haasten om op tijd te komen, maar voor uw kind is 
het heel vervelend om in een groep te komen, die al is begonnen.  
Onbedoeld kan een kind zich daarvoor schamen. Door het te 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 kerstvakantie 
is het niet meer mogelijk om door de hoofdingang naar binnen te komen maar gebruik te maken van 
de ingangen die aan het schoolplein grenzen. Voor de kleuters is de ingang aan het verkeersplein de 
gangbare ingang.  
 
Wij wensen u een fijne kerstvakantie! 
 
Team De Bloeiwijzer 
 
 
 
 
 
 
 


