
Nieuwsbrief 20 april 2021

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief informeren we u over lopende zaken binnen de school, o.a. de nieuwe
gymzaal, studiedagen en de Koningsspelen.

Pasen
We kijken terug op een mooi paasfeest. De kinderen
hebben allemaal een heerlijke paaslunch ontvangen
van “ Broodje van de Zaak in Aalsmeer”
georganiseerd door de paascommissie. De kinderen
hebben gezellig in de klas geluncht.
Doordat het kerstdiner in december 2020 niet door
kon gaan, wilden we de kinderen in de watten leggen
tijdens Pasen. Sommige klassen hebben ook nog
eieren gezocht. We hebben er met de kinderen een
gezellige dag van gemaakt!

Studiedag, Koningsdag en meivakantie
Op maandag 26 april is er een studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij.
Op dinsdag 27 april is het Koningsdag en zijn de kinderen ook vrij.

Woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 april is er gewoon school.

De meivakantie is vanaf zaterdag 1 mei tot en met zondag 16 mei. Op maandag 17 mei
start de school weer.
Maandag 24 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. tweede pinksterdag.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april wordt er landelijk meegedaan aan de
Koningsspelen. Ook De Bloeiwijzer doet mee. We doen deze
dag met de kinderen leuke spelletjes binnen de groep en er zijn
bij mooi weer wellicht buiten extra activiteiten. We houden deze
dag uiteraard rekening met de richtlijnen vanuit het RIVM. De
kinderen mogen deze dag in het oranje naar school komen.

Nieuws uit de Bibliotheek
Als school proberen we er alles aan te doen om het plezier in lezen te bevorderen.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen hebben wij beneden de bibliotheek geheel vernieuwd
met 2 lees huisjes waar de leerlingen lekker kunnen lezen.
Voor de leerlingen uit de midden- en bovenbouw hebben wij 2 plekken gemaakt waar ze
boeken kunnen uitzoeken en heerlijk kunnen lezen.
Ook hebben we budget vrijgemaakt voor nieuwe boeken uit de bibliotheek. De kinderen
hebben zelf inspraak in welke boeken er bijkomen in de bibliotheek. Wij hopen zo dat de
kinderen ook thuis meer plezier in lezen gaan krijgen.



Schoolfruit
Elke week krijgen we voor 3 dagen fruit aangeleverd voor alle kinderen van de school. Dit
doen wij in het kader van gezonde voeding op school.
De dagen dat er fruit in de klas voor de leerlingen aanwezig is, zijn: woensdag, donderdag
en vrijdag.
Er worden verschillende soorten fruit wordt geleverd, ook fruit wat soms onbekend is bij de
kinderen. Zo leren de kinderen verschillende smaken en soorten fruit kennen. Op deze
manier is het niet alleen gezond, maar ook erg leerzaam.
Het fruit wat over is wordt naar de voedselbank gebracht, die zijn daar ook erg blij mee.

Nieuwe gymzaal
Maandag is de eerste stap gezet naar onze nieuwe gymzaal. Twee grote bomen zijn
maandagochtend  door de gemeente gekapt om plaats te maken voor de bouw van de
gymzaal.
Vanaf donderdag 29 april gaan ze beginnen met de sloop van de oude gymzaal.

Schoolverlaters en CITO eindtoets
Op woensdag 21 april en donderdag 22 april is er voor een deel van de schoolverlaters de
CITO eindtoets.

Het team van De Bloeiwijzer


