
Nieuwsbrief 30 april 2021

Beste ouders/verzorgers,

De laatste nieuwsbrief voor de start van de meivakantie 2021.
Het is voor ons allen een bijzondere tijd. Het is mooi om te zien hoe flexibel de kinderen met deze
situatie omgaan. Fijn dat er ook enkele versoepelingen zijn aangekondigd. Deze versoepelingen
hebben op het moment van schrijven geen directe gevolgen voor ons als school.
We merken dat kinderen in deze tijd wat vaker verkouden zijn. We willen u vragen hier goed op te
letten. Bij klachten graag de kinderen thuishouden, eventueel laten testen en anders na 24 uur
klachtenvrij te zijn kunnen de kinderen weer naar school. We doen het samen!

Schoolverlaters
Ook voor de schoolverlaters is het een onzekere tijd. De
CITO toets is achter de rug en eigenlijk zou begin juni het
kamp voor de deur staan. Nu er versoepelingen zijn
aangekondigd blijft het spannend of het kamp door kan
gaan. Mocht het kamp niet door kunnen gaan kijken we als
school naar een passend alternatief.

Na de meivakantie zullen de kinderen gaan starten met het
oefenen van de eindmusical. Deze zal ( net als vorig jaar)
opgenomen worden als film. We kijken wat er tegen die tijd
mogelijk is om voor de kinderen een mooie en passende

afscheidsavond te organiseren.

Gymmen na de meivakantie
Na de meivakantie zullen de midden en bovenbouw gym krijgen in de gymzaal bij de Kindercampus
king en de Omnibus. Het gymrooster is hierdoor aangepast. Op maandag heeft de bovenbouw, MBD
en MBE gym in de zaal van de Kindercampus King. Op donderdag hebben MBA, MBB en MBC gym
in de zaal bij de Omnibus. Beide lokalen zijn groot genoeg zodat de groep in zijn geheel kan gymmen.
De kinderen zullen onder begeleiding van de leerkracht naar de zaal lopen. Het andere gym moment
zal bij goed weer buiten zijn.
De kleuters en onderbouw zullen in de speelzaal gymmen.

Na de meivakantie zal er een deel van het schoolplein afgezet zijn voor de sloop van de gymzaal.

Zwemlessen voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar oud
In de bijlage vinden jullie informatie voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar die nog geen zwemdiploma
hebben. De gemeente biedt samen met Sportbedrijf Amstelveen een speciaal zwemprogramma aan
voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben. Het programma begint op 31 mei en is in het
zwembad de Meerkamp (zie bijlage).

Voor nu wensen we u en de kinderen een hele fijne en gezellige meivakantie! We zien de kinderen
graag weer op school op maandag 17 mei.

Het team van De Bloeiwijzer



Sportactiviteiten in de meivakantie
Om tijdens de meivakantie lekker sportief bezig te zijn heeft het sportbedrijf Amstelveen een aantal
leuke activiteiten georganiseerd. Zie de flyer onderaan de mail.
Hierbij een link naar de Multisport activiteit, die plaatsvindt in mei:
amstelveensport.nl/events/multisport-buiten/. Kinderen moeten zich hiervoor aanmelden op deze
website.

Het sportbedrijf organiseert naast activiteiten ook leuke kampen in de vakanties, zie hiervoor de
volgende website: monkeymoves.com/kamp/amsterdam/

Veel sportplezier!

Amstelveen sportbedrijf.

https://amstelveensport.nl/events/multisport-buiten/
https://monkeymoves.com/kamp/amsterdam/

