
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief De Bloeiwijzer 27 augustus 2020 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste 2 weken zijn bijna voorbij. Ik hoor van alle medewerkers dat zij goed zijn gestart en dat er 

een hele fijne sfeer in de school is. 

 

Voor de vakantie hebben wij u een jaarprogramma gemaild en daarin heeft u kunnen lezen dat er 

voor aanstaande maandag een voorlichtingsavond is georganiseerd. In de eerste memo van dit jaar 

heb ik u gemeld dat wij in ieder geval tot de herfstvakantie nog geen ouders ontvangen.  

Dus de voorlichtingsavond in deze vorm komt aanstaande maandag te vervallen.  

 

In het programma heeft u ook kunnen lezen dat er een drieweggesprek gaat plaatsvinden. 

Vooralsnog kunnen deze gesprekken niet op school plaatsvinden. 

 

Achter de schermen hebben wij gekeken hoe wij het beste antwoord kunnen geven op een goede 

kennismaking, voorlichting en het belangrijke drieweggesprek waarin de ontwikkeling van uw kind 

centraal staat en er gezamenlijke doelen gesteld kunnen worden. 

 

Wij hebben ervoor gekozen om de voorlichting te verbinden met het drieweggesprek. Dit betekent 

dat er een algemene powerpoint wordt gemaakt met algemene informatie en waar nodig wat 

specifieke groepsinformatie. Dit zal met u worden gedeeld. 

Het kennismakingsgesprek zal gelijk met het drieweggesprek plaatsvinden. Dit zal door middel van 

video call plaatsvinden. De leerkracht zal z.s.m. de dag en de tijd met uw bespreken.  

Wij vinden het jammer dat wij het een en ander nog niet live kunnen doen maar wij hopen toch op 

deze manier enigszins een antwoord te kunnen geven op onderwerpen die voor u, uw kind en ons 

als school erg belangrijk zijn. 

 

Schoolgids 

In de bijlage vindt u de schoolgids. De schoolgids is vanaf heden gekoppeld aan vensters.  

Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen 

over hun onderwijs. Door dit programma kunnen wij verschillende modules delen en hebben wij 

goede regie op informatievoorziening en verantwoording. 

 

In de schoolgids ziet u dat veel informatie hetzelfde gebleven.  

Een paar onderwerpen zijn toegevoegd: 

- Informatie vensters (kengetallen leerlingen, invulling onderwijstijd, etc.) 

- Onderwijskundige prioriteiten (Majeure Verander Onderwerpen De Bloeiwijzer 2020 - 2021) 



- Vakantierooster. 

- Activiteitenrooster (onder voorbehoud) 

 

In de toekomst willen wij een beknopte versie uitgeven die antwoord geeft op de wensen van u als 

ouder, belanghebbenden en voldoet aan de verplichtingen die wij hebben als school. 

Verder willen wij een korte evaluatie delen of de doelen van de Majeure Verander Onderwerpen zijn 

behaald. 

 

Kinderraadslid Chase 

Onze Chase uit groep BBD was geselecteerd voor de eindronde voor de finale van 

kinderburgemeester Amstelveen. Tijdens deze finale heeft hij het fantastisch gedaan. Hij is bijna 

bekroond als kinderburgemeester en Chase mag als raadslid plaatsnemen in de kinderraad van 

Amstelveen. Super! 

Wij zijn heel trots op jou Chase! 

  

Reminder Hygiënemaatregelen en veiligheid 

Hieronder volgen de noodzakelijke hygiënemaatregelen. 

• Wij volgen zo veel mogelijk de regels van het RIVM. 

• Wij blijven de kinderen wijzen op het niezen en hoesten in de elleboog en niet aan 

   je gezicht zitten. Het helpt als u uw kinderen daar thuis ook op wijst. 

• Elk lokaal beschikt over zeeppompjes, papieren handdoekjes en 

   schoonmaaksprays. 

• Elk lokaal wordt aan het einde van de schooldag door ons schoonmaakbedrijf 

   schoongemaakt. 

• Bij verkoudheid of ziekte moet uw kind thuis blijven. Kinderen in de groepen 1 en 

   2 met een snotneus mogen wel naar school. 

• Als uw kind gedurende de schooldag verkouden of ziek wordt, moet u uw kind – 

   ook bij twijfel - komen ophalen. 

• Mocht uw kind last hebben van hooikoorts, meld dit dan bij de leerkracht. 

• We verzoeken u bezoeken van uw kind aan de tandarts of huisarts zo veel 

   mogelijk buiten lestijd in te plannen. Mocht dit niet lukken, dan vragen wij u het 

   brengen en ophalen van uw kind tijdens lestijd op tijd en duidelijk met de 

   leerkracht af te stemmen. Dit kan via een mail aan de leerkracht of telefonisch na 

  lestijd. 

• Jarige kinderen mogen voorlopig alleen verpakte traktaties uitdelen aan de eigen 

   klasgenoten en gaan niet meer de andere groepen rond. 

• Wij proberen het aantal bezoeken van volwassenen in de school zo veel te 

   beperken. Daarom komen ouders in principe niet het schoolgebouw in. Soms 

   maken we hierop een uitzondering, bijvoorbeeld bij oudergesprekken en 

   kennismakingsgesprekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Bouwman 

 

 


