
      
 
 
 

Nieuwsbrief:  17 april 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Filmpjes 
Zoals u wellicht heeft gemerkt, maken veel medewerkers van De Bloeiwijzer filmpjes voor 
onze kinderen. De filmpjes worden gemaakt om uw kind te helpen bij de lessen. Uiteraard 
heeft het ook de functie om te motiveren en enthousiasmeren. 
Deze zelfgemaakte filmpjes van de leerkrachten zijn strikt bedoeld voor school en wij 
verzoeken u dit niet te delen op social media. Alvast bedankt! 
 
Update onderwijs op afstand 
Aanstaande dinsdagavond is er een nieuwe persconferentie. Uit deze persconferentie zal 
meer duidelijk worden of de scholen in Nederland open, gefaseerd open of gesloten blijven. 
Voor nu is dat nog onduidelijk. Als hier meer duidelijk over is, kunt u dit via de pers 
vernemen en wij hopen u daar ook voor de meivakantie over te berichten. Verder kan ik met 
u delen dat er achter de schermen met de MR verschillende contacten zijn geweest. 
Hieronder willen wij een terugkoppeling geven van afgelopen dinsdag. 
 
De Bloeiwijzer en de MR samen aan het woord… 
 
Afgelopen dinsdag 14 april zijn de leden van de MR online bijeengekomen. In de 
vergadering is de situatie op school onder de aandacht gebracht. Meerdere onderwerpen 
stonden daarbij centraal. Per punt wordt een toelichting gegeven op de reacties die daaruit 
zijn voortgekomen door zowel de oudergeleding, de leerkrachten en de directie.  
 

● Hoe gaat het met de kinderen van De Bloeiwijzer? 
De directie licht toe, dat met alle kinderen van De Bloeiwijzer contact is. Waar 
landelijk sprake is van kinderen die ‘uit beeld’ zijn, hebben de ib-ers bevestigd, dat 
we met alle kinderen in contact zijn. We zijn trots op alle betrokkenen (zowel 
ouders/verzorgers, kinderen als medewerkers van De Bloeiwijzer) dat we dit 
dagelijks weer realiseren! 
 

● Hoe verloopt het onderwijs? 
Op De Bloeiwijzer plukken we nu de vruchten van de digitale mogelijkheden. Deze 
middelen helpen enorm bij zowel het leggen van contact met de kinderen en de 
ouders (bijvoorbeeld via Hangouts/Meet, e-mail, Parro, Classroom en ‘ouderwets’ 
even gezellig bellen!) als het ondersteunen van de kinderen bij het onderwijsaanbod. 
Het is prettig om te zien dat veel kinderen gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid om een Chromebook van school te lenen.  
Leerkrachten verzorgen allemaal, op eigen wijze, een zo optimaal mogelijk aanbod 
voor de kinderen, al dan niet ondersteund met filmmateriaal. Door het aanbod zo 



      
goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind, zorgen we er 
gezamenlijk voor, dat kinderen in een later stadium zo goed mogelijk hun 
ontwikkeling voort kunnen zetten in de klas op De Bloeiwijzer. 
 

● Het einde van het schooljaar komt in zicht...gaat mijn kind over? 
Het einde van het schooljaar nadert, waarmee de overgang naar een volgend 
schooljaar steeds dichterbij komt. Dat de omstandigheden anders zijn, spreekt voor 
zich. Voor de werkwijze van De Bloeiwijzer geldt echter, dat we kunnen blijven doen 
wat we altijd doen: de ontwikkeling van kinderen op individueel niveau volgen. We 
volgen kinderen het hele jaar door in hun vooruitgang en hebben in januari/februari 
reeds geanticipeerd op het volgende schooljaar. De periode tot aan de zomer wordt 
gebruikt om de vorderingen van de kinderen in het perspectief van deze inschatting 
te plaatsen. Voor uw kind betekent dit, dat we in grote lijnen al een opzet hebben 
gemaakt, in welke groep uw kind volgend schooljaar les zal krijgen. Natuurlijk is het 
daarbij van groot belang, dat ouders en kinderen, samen met de leerkrachten, ervoor 
zorgen dat we iedereen een zo optimaal mogelijke ‘herstart’ bieden! 
 

● Er stonden nog leuke uitstapjes of evenementen op de planning, gaat dat door?  
Op de jaarkalender is terug te zien, dat binnenkort de Sportdag plaats zou vinden, 
evenals Koningsdag. Deze komen, vanwege alle maatregelen, te vervallen. Het 
schoolreisje staat gepland voor dinsdag 19 mei. Vooralsnog gaan we ervan uit dat 
het RIVM de beperkingen tot 1 juni handhaaft, waarmee pretparken niet toegankelijk 
zijn. Na de meivakantie hopen we ook meer te weten over de invulling van het 
resterende deel van het schooljaar. Uiteraard wordt dit met u gecommuniceerd, 
zodra hier meer over bekend wordt.  
 

● Tot slot... 
Zowel de leden van de MR als de directie spreken hun waardering uit voor de inzet 

 van de ouders/verzorgers die er, samen met de kinderen, flink de schouders onder 
 zetten. Er is van beide kanten uit een enorme bereidwilligheid en de samenwerking 
 verloopt heel prettig. Dit geldt ook voor onze kinderopvang Majest en het  
            Tweede Thuis, die in grote mate bijdragen aan het ondersteunen van ‘onze kinderen’  
            van ouders met vitale beroepen. Daar zijn wij als school behoorlijk trots op! 

 
Ondanks dit mooie compliment, blijven we als team benadrukken dat u als  
ouder/verzorger altijd welkom bent met uw vragen. Kunnen we ergens mee 
ondersteunen, dan horen we dat graag. Dit kan zowel via de leerkracht als via de 
ib-er.  

 
 
Wij wensen u een fijn weekend. 
 
 
Team De Bloeiwijzer 


