
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief De Bloeiwijzer 25 september 2020 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

We zijn nu ongeveer 6 weken bezig aan het nieuwe schooljaar. 

Ik kan met u delen dat ondanks deze rare periode, waar wij vanwege de coronadynamiek in zitten, 

de kinderen het fantastisch doen. Vorige week hebben de bovenbouwers een succesvol uitje gehad 

naar poldersport in de Kwakel en gaan aanstaande maandag de onderbouw- en de middenbouw 

naar Funmania. Dit wordt weer een topdag! 

 

Ook wil ik u bedanken voor uw geduld en vertrouwen. 

We hebben gezien dat u als ouder/verzorger de RIVM-richtlijnen zeer serieus neemt waarvoor dank! 

Zoals u misschien op televisie maar ook in uw omgeving heeft gemerkt zijn er veel verschillende 

versies van informatievoorzieningen betreffende corona.  

 

Voor u als ouder maar ook voor ons als school is het lastig om al deze verschillende informatie te 

delen. De Bloeiwijzer heeft er voor gekozen om niet te veel verschillende informatie te delen om te 

voorkomen dat de bestaande richtlijnen onduidelijk worden. 

In de bijlage leest u de update..  

 

Parro (ouderportaal) 

Vorig schooljaar zijn wij gestart met Parro. Dit jaar zal dit communicatiemiddel door alle 

leerkrachten gebruikt worden. Zo ziet u op afstand nog beter wat er in de groep aan 

onderwijskundige activiteiten wordt gedaan. Heeft u zich al aangemeld bij Parro? Zo 

nee……...raadpleeg de leerkracht van uw groep. 

 

Koffie- thee ochtend op school 

Door het Coronavirus hebben wij de afgelopen periode het aantal volwassenen in onze school tot 

een minimum terug moeten brengen. Zoals u weet betekent dit dat u de school niet in kan. 

Voorlopig zal dat helaas nog wel zo blijven. Omdat wij het fijn vinden om goed met u in contact te 

blijven en wij bij u ook merken dat u behoefte heeft aan persoonlijk contact starten wij vanaf 01 

oktober met een koffie- thee ochtend. Op het schoolplein zorgen we, op gepaste afstand, voor een 

kopje koffie en thee en is de leerkracht ook aanwezig. In de bijlage vindt u het schema, zodat u kunt 

zien op welke dag u welkom bent op de koffie- en thee ochtend. We doen dit per groep, zodat we 

kunnen voorkomen dat we teveel mensen bij elkaar hebben op het schoolplein. U bent van harte 

welkom tussen 08.25 en 08.45 uur op gepaste afstand op het schoolplein. 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen De Bloeiwijzer delen met ouders 

Zoals ik met u in een eerdere memo heb gedeeld willen wij u graag meenemen in onze 

onderwijskundige ontwikkelingen. Zoals u weet hebben wij een Bloeiwijzer DNA (zie bijlage).  

Wij zijn hier heel trots op en willen u in de vragen hierin actief te participeren.  



Wij denken hierbij vooral aan de pijlers: 

- Persoonlijke vorming. 

- Gezond gedrag. 

- Burgerschap. 

 

Als u leuke ideeën/tips, etc. heeft kunt u dat via de ideeënbus kenbaar maken op de koffie- en thee 

ochtend. Uw input wordt zeer gewaardeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Bouwman 

 

 


