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Beste ouders/verzorgers,

Schoolfruit
Deze week hebben we de laatste levering van het schoolfruit ontvangen.
Wij hopen dat de kinderen van al het lekkere fruit hebben genoten en misschien ook een nieuwe
groente -fruitsoort hebben ontdekt!
Vanaf maandag 7 juni moeten de leerlingen weer zelf fruit meenemen voor alle dagen. Misschien dat
het schoolfruit volgend schooljaar een vervolg zal krijgen. We zullen de school weer inschrijven maar
kunnen nog niet zeggen of we voor het project ingeloot zullen worden.

Gemeentelijke sportdag
Op woensdag 16 juni zal er voor alle schoolverlaters een sportdag komen die georganiseerd is door
de gemeente. Tijdens deze sportdag zullen de RIVM richtlijnen in acht genomen worden. We zijn blij
dat de gemeentelijke sportdag in aangepaste vorm voor onze schoolverlaters door kan gaan. Meer
informatie over de sportdag zullen de ouders/verzorgers ontvangen van de
leerkrachten.

Verkeersexamen
Alle schoolverlaters van de Bloeiwjzer zijn geslaagd voor praktisch
verkeersexamen, gefeliciteerd! Wat goed gedaan!

LVS Cito toetsen
Vanaf maandag 7 juni zullen we de eindtoetsen (E) van CITO voor ons
leerlingvolgsysteem afnemen. Deze toetsen nemen we na dit bizarre schooljaar af om de kinderen zo
goed mogelijk te volgen en om te kijken welke groei de kinderen doormaken. Deze resultaten zullen
met u gedeeld worden bij het drieweggesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden vanaf maandag
28 juni, hier ontvangt u een uitnodiging voor van de leerkracht.

Activiteiten
We zijn met het team aan het bekijken welke activiteiten we kunnen organiseren binnen de richtlijnen
van het RIVM. We willen dat de kinderen dit schooljaar zo leuk en goed mogelijk afsluiten. Mocht u
leuke ideeën hebben kunt u deze delen door een mail te sturen naar info@debloeiwijzer.nl

Update administratie
Op dit moment zijn wij bezig met een interne controle van ons leerlingadministratiesysteem.
We hebben bij een aantal inschrijfformulieren gezien dat deze nog niet helemaal compleet zijn.
Het kan zijn dat u wordt gevraagd om alsnog het inschrijfformulier aan te vullen.
Wij zijn verplicht vanuit het rijk om alle inschrijfformulieren in ons bezit te hebben, het is zelf zo dat we
officieel de leerlingen niet mogen plaatsen als we het inschrijfformulier niet hebben ontvangen.
Ontvangt u niks dan is alles in orde!
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gymzaal

En weg is de oude gymzaal!



Studiedag maandag 21 juni
Op maandag 21 juni is er een studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. We zien de
kinderen graag weer op dinsdag 22 juni.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer


