
Nieuwsbrief 7 april 2022

Beste ouders/verzorgers,

Pasen
Op donderdag 14 april hebben wij de paaslunch op school.
De leerlingen nemen zelf hun lunch mee misschien kunt u voor deze dag iets extra's
meegeven bijvoorbeeld   (een eitje, een croissantje, een paasstol of krentenbol). Zo maken
we er een feestelijke paaslunch van! ook  school zorgt voor wat extra lekkers
Als het goed is heeft u via  Parro van de leerkracht info gehad over deze dag
Vrijdag 15 April is er geen school voor de leerlingen dan hebben wij een studiedag

Ramadan
Afgelopen zaterdag is de vastenperiode van start gegaan. Ieder jaar vasten Moslims een
maand lang tussen zonsopgang en zonsondergang. Door te vasten bedanken moslims Allah
voor alles wat hij hen gegeven heeft. Naast de gebeden proberen moslims in deze maand de
hele Koran te lezen en geven zij Zakaat (geschenk) aan een vrijwillig doel. Het vasten wordt
dagelijks doorbroken na zonsondergang met een dadel & water/melk en het uitspreken van
een dua (smeekbede). Wij willen onze ouders/verzorgers en kinderen een gezegende
Ramadan wensen. Ramadan Mubarak !

Luizen
Nu de 1,5 meter niet meer van toepassing is hebben de luizen weer tijd om op andermans
hoofd over te springen
Wilt u uw kind thuis regelmatig controleren op hoofdluis want het is in diverse klassen weer
geconstateerd!
Goed kammen en eventueel behandelen.

Sportdag en Koningsspelen 2022!
Na twee jaar geen Koningsspelen gehouden kunnen hebben kunnen we dit jaar gelukkig
weer mee doen. Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen en zo dus ook onze sportdag!
We beginnen ‘s ochtends voor alle klassen met een ontbijt. Daarna is de sportdag er voor de
kinderen van de kleuters, de onderbouw en de middenbouw. De bovenbouw krijgt later in het
jaar een ander sportmoment. Een sportdag met alle groepen 8 uit Amstelveen.
Na het ontbijt worden de kinderen opgedeeld in kleine groepjes, die begeleid worden door
leerkrachten en ouders/verzorgers of medewerkers van de Bloeiwijzer.
Verder zullen er bovenbouw leerlingen zijn die bijvoorbeeld helpen bij een spelletje of die bij
de kleuters helpen.
De groepjes doen allemaal kleine spelletjes op het grote grasveld naast onze school.
Wij hebben er alvast weer heel veel zin! We hopen de kinderen ook en we duimen nu al voor
mooi weer.

Groeten de gymsectie!



De Grote Rekendag.
Op woensdag 30 maart heeft de Bloeiwijzer meegedaan aan de Grote Rekendag.
Het thema dit jaar was: ‘Bouwavonturen’.
Op deze dag zijn de kinderen op een andere manier aan de slag gegaan met rekenen.
We hebben gebouwen bekeken, geleerd wat een architect is, met verschillende materialen
gebouwd en zelf gebouwen ontworpen. Het was heel leuk om de leerlingen met veel
enthousiasme te zien bouwen.
Op de foto’s zien jullie de resultaten van deze fantastische dag.

Aktie Oekraïne
De nieuwe tussenstand voor de actie  is….. 562 euro.
Lege flessen en donaties kunt u nog tot donderdag 14 april
inleveren.
Daarna zullen we bekendmaken wat het eindbedrag is geworden.



Nieuws van onze samenwerkingspartners:

Belangrijke data:
donderdag 14 april: Paasviering
vrijdag 15 april: Goede vrijdag , studiedag alle kinderen vrij
maandag 18 april : Tweede paasdag alle kinderen vrij
woensdag 20 april en donderdag 21 april: Eind Cito voor sommige schoolverlaters
Vrijdag 22 april: Koningsspelen en Sportdag
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: Meivakantie

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer


