
Nieuwsbrief 24 juni 2021

Beste ouders/verzorgers,

Dit is de een na laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020 - 2021.
De zomervakantie komt in zicht.

Gymzaal
Eerste paal geslagen.
Op donderdag 17 juni is de eerste paal geslagen voor de nieuwe gymzaal.
De werkzaamheden zijn in volle gang. Wij hopen dat de nieuwe gymzaal klaar zal zijn rond
01 januari 2022.

Kamp schoolverlaters
De afgelopen week zijn we per groep een dag naar Putten geweest en hebben daar een super leuke
kamp dag gehad, inclusief frietfeest!

Het was jammer genoeg nog niet mogelijk om met alle schoolverlaters 3 dagen op kamp te gaan.
Gelukkig heeft Vinea en de bovenbouwleerkrachten er voor de kinderen een onvergetelijke dag van
gemaakt.

Lego wedo
Dit schooljaar zijn we gestart met Lego wedo.
programmeren met lego, dit was een groot succes,. De leerlingen hebben samen gewerkt aan deze
bouwwerken. Ze hebben o.a. een achtbaan en een reuzenrad gemaakt.
Volgend schooljaar gaan we hier zeker mee door.

Initiatief BBA
Jaïr uit Bovenbouw A is een ontzettend goed initiatief gestart. KNGF
geleidehonden ontvangt een vergoeding voor gebruikte doppen van bijvoorbeeld
frisdrank en melkpakken. Jaïr heeft een prachtige doos gemaakt waarin deze
doppen verzameld worden. Helpt u meesparen?!?!? Uw kind kan de doppen mee
naar school nemen en de leerkracht zorgt ervoor dat de doppen in de doos
komen. voor meer informatie:
https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen

https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen


Drieweggesprekken en ondertekenen OPP
Volgende week hebben we de laatste drieweggesprekken van dit schooljaar. Deze zullen digitaal
plaatsvinden. U wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkracht.
Na dit drieweggesprek krijgt u het ontwikkelingsperspectief (OPP) via uw kind mee naar huis. Zou u
voor onze administratie dit document willen tekenen en weer met uw kind mee naar school willen
geven?

Rapport
Uw kind krijgt op donderdag 8 juli het zomerrapport mee naar huis.

Doorschuifochtend
Helaas kan door de huidige corona maatregelen voor het PO de doorschuifochtend niet doorgaan. De
kinderen zullen in de laatste schoolweek kort kennismaken met de nieuwe leerkracht.

We streven ernaar volgende week vrijdag 2 juli de nieuwe groepsindelingen rond te hebben. Deze zult
u per mail ontvangen.

Bibliotheek App
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen
ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online
Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een
telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek,
geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de
spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig!
Lees en luister nu via de online  online Bibliotheek-app!

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc

