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Koffieochtend en ouders/verzorgers in de school
Fijn om de ouders/verzorgers weer in de school te mogen verwelkomen. Het was vrijdag 11
maart bij de koffieochtend een gezellige drukte. Leuk om te zien dat er zoveel
ouders/verzorgers even tijd namen om iets te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.
We gaan kijken of we dit vaker kunnen organiseren en dan bijvoorbeeld per klas/groep,
zodat ouders/verzorgers elkaar kunnen leren kennen.

In de week van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 april (De koffie/thee zal dan klaar staan.)
kunt u uw zoon/dochter weer naar de groep brengen.

Vraag/ oproep vanuit groep MBD

Wi� doe� ee� acti� voo� Oekraïn� me� leg� flesse�.
Graa� wille� wi� da� � on� help�.
Al� � leg� flesse� heef� ka� � z� naa� naa� schoo�
meeneme�.
va� mb�

Judolessen op school
Vanaf vrijdag 11 maart zijn we op De Bloeiwijzer gestart met judolessen van Ewout van
Dulken. Deze lessen vinden plaats onder schooltijd in de speelzaal van de school.
Middenbouw A, C en D doen momenteel mee met deze lessen. De eerste les was een
enorm succes, op naar de volgende lessen!

Oproep: ouders voor in de ouderraad van De Bloeiwijzer
In het schooljaar worden diverse activiteiten georganiseerd, onder andere het
sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen, de sportdag en schoolreis. Vindt u het leuk om bij deze
activiteiten te helpen? Wij zijn op zoek naar leuke, betrokken ouders/verzorgers die bij
schoolactiviteiten zouden willen helpen. Samen met twee medewerkers van de school
vormen zij dan de Ouderraad. Een paar keer komt men bij elkaar voordat er een activiteit
plaatsvindt. Lijkt het u leuk om wat meer in de school en bij de activiteiten betrokken te zijn,
dan kunt u zich aanmelden via info@debloeiwijzer.nl. U kunt al een keer komen helpen bij de
Koningsspelen en kijken of u mee zou willen helpen.

mailto:info@debloeiwijzer.nl


Gewijzigd testbeleid, zelftesten
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week
preventief een zelftest te doen, vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te
doen. U zult dus vanuit school minder zelftesten ontvangen.

Voortgezet onderwijs
Een aantal ouders vanuit de midden- en bovenbouw heeft aangegeven meer informatie te
willen over het voortgezet onderwijs. Wij zijn als school aan het kijken naar mogelijkheden
om ouders daarover zo goed mogelijk te informeren. Dit zal dit schooljaar zeker een vervolg
krijgen.

Fietsenhok
Het komt af en toe voor dat kinderen hun fiets niet op slot zetten. De fietsen staan buiten de
poorten van de school. We hebben hier niet altijd zicht op. Het is belangrijk dat de kinderen
de fietsen goed op slot zetten. Zou u hierop willen letten?

Informatie vanuit samenwerkingspartners:

Voetbalvereniging Amstelveen Heemraad
Omdat wij nog meer meisjes willen laten voetballen, organiseren wij
op vrijdag 8 april een vriendinnendag van 15.30 tot 16.45 uur.
Deze middag mogen alle meisjes vanaf 6 jaar gratis komen
voetballen en vrijblijvend meedoen met een gezellige training.
Of je al voetbalervaring hebt of niet, dat maakt voor ons niks uit!
Iedereen is bij ons welkom.

Belangrijke data:

Woensdag 30 maart : grote rekendag
Donderdag 14 april : paasviering
Vrijdag 15 april : Goede Vrijdag, de leerlingen zijn vrij
Maandag 18 april : Tweede Paasdag , de leerlingen zijn vrij
Dinsdag 19 april t/m vrijdag 22 april : ouders/verzorgers mogen de school in
Vrijdag 22 april : Koningsspelen en sportdag OB + MB
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei : meivakantie

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer


