
Nieuwsbrief 8 juli 2021

Beste ouders/verzorgers,

Dit is de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020 - 2021.
Er komt een eind aan dit bizarre schooljaar. Een
schooljaar waarin we allemaal veel geleerd hebben en
ontzettend blij waren dat de deuren van de school weer
open gingen en er steeds meer versoepelingen in zicht
kwamen. We willen u bedanken voor uw begrip, het
meedenken en uw feedback. Het was voor ons allemaal
een leerzaam jaar!

Onderwijs in coronatijd
In de bijlage treft u de uitkomst van de enquête die wij eerder hebben laten afnemen onder
ouders/verzorgers en medewerkers over onderwijs in corona tijd. We zijn tevreden over de uitkomsten
en willen dit graag met u delen. Nogmaals bedankt voor uw bijdrage aan dit onderzoek en we zullen
de uitkomsten en (waar nodig) aanbevelingen meenemen in ons beleid voor het aankomende
schooljaar.

Schoolverlaters musical en afscheidsavond
Afgelopen dinsdag stond in het teken van het afscheid van de schoolverlaters. In de middag hebben
alle groepen in hun eigen klas gekeken naar de musical “de Ranch”. Om 14:45 uur hebben de
schoolverlaters een laatste rondje door de school gemaakt. Alle kinderen hebben voor de ramen en in
de gang de schoolverlaters uitgezwaaid. Dinsdagavond hebben de schoolverlaters een heerlijk diner
op school gehad van Dolce Verona op het Kostverlorenhof. Gezamenlijk hebben zij de musical De
Ranch gekeken. Op het schoolplein hadden zich om 19:45 uur de ouders/verzorgers verzameld en
hebben we onder het genot van een toast de schoolverlaters uitgezwaaid. Gelukkig kon dit alles
binnen de huidige RIVM richtlijnen. We bedanken Marike en Annet voor hun bijdrage aan de musical.

Ouders in de school
Hoe het er nu naar uitziet kunnen we bij de start van het schooljaar 2021-2022 nog geen ouders in de
school toelaten, dit op basis van de anderhalve meter regel die we moeten hanteren. We denken met
elkaar na hoe we ouders volgend schooljaar op een veilige manier in de school kunnen ontvangen.
We zullen dit uiteraard met u communiceren. We hebben de ouders/verzorgers gemist in de school
maar aan de andere kant heeft het ook gezorgd voor veel rust tijdens de start van de dag en de
zelfstandigheid van de kinderen vergroot. Ook dit nemen wij mee voor in de toekomst. We zoeken
naar een oplossing die voor ouders, school maar zeker ook voor de leerlingen passend is.

Schooltijden
De school zal na de vakantie weer open gaan met de inlooptijden
van voor de corona. Dat wil zeggen: maandag, dinsdag en
donderdag inloop tussen 08:25 - 08:45 uur - 15:00 uur.
woensdag en vrijdag  inloop tussen 08:25 - 08:45 uur - 12:30 uur.
*  Wij hebben een continurooster, alle kinderen blijven op maandag,
dinsdag en donderdag over op school.

De school start om 08:45 uur. Het is in het belang van de kinderen
en de groep dat we om 08:45 uur starten. De kinderen moeten om
08:45 uur in de groep zijn

Ingangen schooljaar 2021-2022



Bij de start van het schooljaar op maandag 23 augustus kunt u op de deuren zien waar de kinderen
naar binnen kunnen. De medewerkers die op het plein staan kunnen hierbij helpen.

Nieuws van het sportbedrijf
In de bijlage vindt u informatie over Multi sport van het Amstelveen Sportbedrijf.

Zomerboekje festival Malmberg
Via deze link
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-
checklist/zomerboek-festival.htm
kunt u een zomerboekje downloaden ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

Update gymzaal
Zoals u kunt zien krijgen we een veel grotere vloeroppervlakte!
Na de zomervakantie volgen er nieuwe foto’s.

Voor nu wensen we u een goede, welverdiende en gezonde zomervakantie. We zien u allemaal graag
weer op maandag 23 augustus 2021.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer
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