
 

 
 

 

 
 
Nieuwsbrief  donderdag 16 juni 2022   
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Terugblik opening gymzaal 
Op vrijdag 10 juni 2022 is de nieuwe en hypermoderne 
gymzaal van De Bloeiwijzer geopend door Ronald Bouwman, 
directeur De Bloeiwijzer en Paul Weijer, vakdocent gym. Zij 
openden samen met een groep leerlingen de gymzaal met 
een explosie van confetti. Wethouder Frank Berkhout vertelde 
over de samenwerking en de totstandkoming van deze 
gymzaal. Een mooie rol tijdens de opening waren weggelegd 
voor een leerling, die op de trampoline salto’s maakte een 
leerling, die freejump sprongen liet zien en leerlingen die 
actief rekenden d.m.v. de innovatieve en interactieve muur. 
Na de opening konden de ouders en andere genodigden, die 
in groten getale aanwezig waren, de nieuwe gymzaal 
bewonderen en ook door de school heen lopen en hun vragen 
stellen. Er waren verschillende samenwerkingspartners 
aanwezig, die lieten zien wat zij voor de leerlingen van De 
Bloeiwijzer doen. 
 
Ook overdag hebben de kinderen een gezellige dag gehad. Voor de klassen van de gang 
beneden was er een clown en voor de kinderen van de bovenverdieping hebben we spellen 
en een popcorn machine gehuurd. De kinderen hebben heel veel plezier gehad. Kortom het 
was een groot succes we hebben genoten!! Fijn dat er zoveel ouders/verzorgers en kinderen 
waren. Dat onze leerlingen maar heel veel plezier mogen beleven in deze mooie 
hypermoderne gymzaal! 
 
Voedingsjuf  
Omdat we graag meer informatie willen van u als ouder/verzorger, was ik (Niky) op 10 juni, 
tijdens de opening van de gymzaal, ook aanwezig op school. Ik heb een aantal 
ouders/verzorgers gesproken, reacties uitgelokt met stellingen en vragenlijsten uitgedeeld. 
Hieruit komen de punten naar voren die u als ouder/verzorger belangrijk vindt. 
Was u niet aanwezig tijdens de opening van de gymzaal, maar wilt u graag uw mening 
geven? Vraag dan een vragenlijst op via gezondgedrag@debloeiwijzer.nl  
Zie meer informatie in de bijlage.  
 
Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers 
Dank jullie wel voor het invullen van het tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan 

zullen wij meenemen in onze plannen voor 2022-2023.  

 

Schoolverlaters op kamp 

A.s. woensdag 22 juni tot en met vrijdag 24 juni gaan onze schoolverlaters  

met de bus op kamp naar Zeewolde. 

We wensen alle kinderen en begeleiding heel veel plezier! 

 

 

 



 

Doorschuifochtend 

Woensdag 13 juli vindt de jaarlijkse doorschuifochtend plaats.  

De leerlingen zullen deze ochtend kennis maken met hun nieuwe juf of meester. Ook zien zij 

de nieuwe klasgenootjes van hun groep voor het nieuwe schooljaar. 

Voor 7 juli ontvangt u van ons per mail de nieuwe klassenindeling voor 2022-2023 met 

daarbij de nieuwe groepsleerkracht. 

 

Studiedag maandag 20 juni a.s. 

A.s. maandag 20 juni hebben wij een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

 

 

Belangrijke data: 
maandag 20 juni:      Studiedag, alle kinderen vrij 
Woensdag 22 juni t/m vrijdag 24 juni:   Kamp schoolverlaters 
Dinsdag 12 juli:      Afscheidsavond schoolverlaters 
Woensdag 13 juli:      Doorschuifochtend  
Donderdag 14 juli:       Laatste schooldag 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het team van De Bloeiwijzer 
 
Informatie van onze samenwerkingspartners  
 

Gemeente Amstelveen 
Gezocht: Kinderraad en Kinderburgemeester 
Zit uw dochter of zoon in groep 6 of groep 7? Is uw kind nieuwsgierig en verbetert het graag 
de wereld? Of heeft uw kind een creatieve blik op dingen? Dan is de kinderraad wellicht iets 
voor hem / haar. De gemeente Amstelveen zoekt namelijk kinderen voor de kinderraad van 
2022 - 2023 en een nieuwe kinderburgemeester. De werving is inmiddels begonnen, uw kind 
kan zich nog opgeven tot 19 juni. Stuur hiervoor een filmpje van 3 minuten of een mail naar 
kinderburgemeester@amstelveen.nl en kijk op www.amstelveen.nl/kinderburgemeester  voor 
alle informatie over de aanmelding. Als school lijkt het ons geweldig als een van onze 
kinderen in de raad vertegenwoordigd is of een jaar lang de stad als kinderburgemeester 
mag vertegenwoordigen. 
  
Alle informatie over de werving staat ook op de wervingspagina van de Kinderraad op de 
site. 

 
 
 
Amstelveen Sport 
 

Amstelveense Zwemweek 

Van zondag 19 juni tot en met vrijdag 24 juni 2022 is de Amstelveense Zwemweek. De week 

start op zondag 19 juni met de Open dag Leven lang Zwemmen van de zwemverenigingen. 

Vervolgens vindt op dinsdag 21 juni de feestelijke opening plaats van de Zwem4daagse. En 

sluiten we de week af met een disco in het golfslagbad. 

 

http://www.amstelveen.nl/kinderburgemeester
https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/kinderburgemeester-en-kinderraad_wil-jij-meedoen-met-de-kinderraad
https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/kinderburgemeester-en-kinderraad_wil-jij-meedoen-met-de-kinderraad


 

Open dag Leven lang Zwemmen 

Zondag 19 juni 2022 is de open dag van de verenigingen in zwembad De Meerkamp. Zwem- 

en Waterpolovereniging De Futen, Duikteam Amphora, Ouderkerkse Zwem- en 

waterpoloclub De Snippen en Reddingsbrigade Amstelveen organiseren tussen 12:00 en 

16:00 uur diverse activiteiten in het wedstrijdbad waar iedereen die minimaal een diploma A 

heeft aan mee kan doen. Gedurende de dag zijn er verschillende challenges te doen. De 

middag wordt om 15:30 uur afgesloten met de bekendmaking van de winnaars. Meer 

informatie op: www.levenlangzwemmen.nl 

Zwem4daagse | Doe mee met de Zwem4daagse en zwem met elkaar voor een ander 

De Zwem4daagse is van dinsdag 21 juni tot en met vrijdag 24 juni 2022 dagelijks van 17:00 

tot 19:30 uur in het buitenbad van zwembad De Meerkamp. 

 

Het startschot voor de Zwem4daagse wordt op dinsdag 21 juni om 17:00 uur gegeven door 

de burgemeester van Amstelveen Tjapko Poppens en voormalig olympisch en 

wereldkampioen openwaterzwemmen Maarten van der Weijden. Maarten zwemt vervolgens 

mee met de Zwem4daagse zwemmers. 

Op vrijdag 24 juni wordt de Zwem4daagse afgesloten met een disco voor iedereen tot 12 

jaar in het golfslagbad. 

 

Inschrijven voor de Zwem4daagse 

Met de Zwem4daagse willen de KNZB en de Maarten van der Weijden Foundation zoveel 

mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Als deelnemer aan de Zwem4daagse 

kun je tijdens deze week geld inzamelen voor dit goede doel. Bij je inschrijving kun je een 

gratis actiepagina aanmaken of je kunt rechtstreeks doneren via de website van de Maarten 

van der Weijden Foundation 

 
Monkey Moves Zomerkamp 

Kom jij ook apeleuk multisporten tijdens de zomervakantie? Deze vakantie organiseert 

Monkey Moves een multisport kamp voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. 

 
Zomer vakantiekamp bij Monkey Moves 

Op dit kamp kan je wel 11 verschillende sporten doen en bovendien een heleboel plezier 

maken. Bij het Monkey Moves zomerkamp is er namelijk een super hoge FUN-factor met 

een goed onderbouwd programma met voldoende tijd en rust voor wie dat nodig heeft. 

Programma 

http://www.levenlangzwemmen.nl/
http://www.levenlangzwemmen.nl/
http://www.levenlangzwemmen.nl/
https://beheer.zwem4daagse.nl/inschrijven/595617?TerugUrl=https%3a%2f%2fwww%2ezwem4daagse%2enl%2fzwem4daagse%2fdeelnemen%2fzoeken%2fitem%2f595617%2fde_meerkamp%2f%3fparam1%3ditem%26param2%3d595617%26param3%3dde_meerkamp%26param4%3d
https://beheer.zwem4daagse.nl/inschrijven/595617?TerugUrl=https%3a%2f%2fwww%2ezwem4daagse%2enl%2fzwem4daagse%2fdeelnemen%2fzoeken%2fitem%2f595617%2fde_meerkamp%2f%3fparam1%3ditem%26param2%3d595617%26param3%3dde_meerkamp%26param4%3d
https://zwem4daagse.mvdwfoundation.nl/
https://zwem4daagse.mvdwfoundation.nl/
https://zwem4daagse.mvdwfoundation.nl/


 

Elke dag wordt er begonnen met een super gezellig dansje en een kennismakingsspel. 

Hierna ga je de gymzaal in om een sport te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan voetbal, 

hockey, rugby, tennis of judo! Ook zullen er voldoende gezonde snacks aanwezig zijn en is 

er iedere dag een gezamenlijke lunch. Gedurende dag is er nog veel meer dan sport alleen. 

Zo zijn er diverse fun-games die altijd klaar staan. 

Wanneer 

Je kunt zelf kiezen wanneer je gaat en hoeveel dagen. Mogelijk van 1 dag tot een gehele 

week! De zomervakantie kamp is zijn verdeeld over 4 weken in de zomervakantie vanaf 18 

juli. Voor exacte data check onderstaande link! 

Locatie 

Goudsmithal en de hockeyvelden van MHC in Amstelveen. 

Zomer vakantiekamp @ MHC Amstelveen (vlakbij Goudsmithal) | Monkey Moves 

 

https://monkeymoves.com/kamp/amsterdam/zomer-vakantiekamp-mhc-amstelveen-vlakbij-goudsmithal-3/

