
Nieuwsbrief 3 Donderdag 22 september 2022

Belangrijke data:

Maandag 26 t/m 30 vrijdag  september                             Week tegen het pesten
Woensdag 28 september Nationale kraanwaterdag
Maandag 3 oktober Studiedag, alle kinderen vrij
Dinsdag 4 oktober Start drieweg gesprekken
Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek
Maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober                                   Alle ouders/verzorgers welkom in de  school
Dinsdag 11 oktober                                                            Koffiemiddag 14:45- 15:00 op het plein
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober Herfstvakantie
Dinsdag 1 november                                                         Schoolfotograaf

Kraanwaterdag
Op woensdag 28 september is het nationale kraanwaterdag.
Omdat wij het als school erg belangrijk vinden de kinderen meer te leren
over gezond gedrag doen wij hier als school graag aan mee.
Op deze dag zal er extra aandacht in de klassen besteed worden aan het
belang van veel water drinken. Omdat we dit zo belangrijk vinden hebben
alle kinderen op de Bloeiwijzer ook een eigen Bloeiwijzer dopper.
Op deze manier kunnen alle kinderen elke dag water drinken op school.
Dit samen met het schoolfruit en gezonde traktaties vinden wij als school
erg belangrijk.

Schoolfruit informatie voor ouders
Op dinsdag,woensdag en donderdag krijgen de kinderen schoolfruit dit komt van steunpunt EU
schoolfruit.
Schoolfruit geeft ook tips voor gezonde traktatie op school
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.
U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van steunpunt EU schoolfruit als u dat interessant
vindt via onderstaande link:
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.
Wij promoten als school graag gezond gedrag!

Maandag 3 oktober studiedag alle kinderen zijn vrij!
Op maandag 3 oktober hebben wij een studiedag. Op deze dag zijn de kinderen vrij.
Op deze dag zullen we als team verder gaan met het traumasensitief onderwijs, de kwaliteitszorg van
onze school en het woordenschatonderwijs. Deze onderwerpen zullen dit jaar op meerdere
teamvergaderingen en studiedagen terugkomen.

Week tegen het pesten
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mijn naam is Lisa Cambach en ik ben naast leerkracht ook anti-pestcoördinator op de Bloeiwijzer.
Komende week (26 september tot en met 30 september) is het de week tegen het pesten.
Wij gaan hier als school ook aandacht aan besteden omdat wij dit zeer belangrijk vinden.
Kinderen, ouders en medewerkers kunnen bij mij terecht wanneer een kind gepest wordt. De
leerkracht van de betreffende groep probeert de situatie altijd eerst zelf op te lossen. Wanneer dit niet
lukt, worden de Intern Begeleider en ik ingeschakeld. Naar aanleiding van de situatie probeer ik
samen met de kinderen de leerkracht en ouders/verzorgers een passende oplossing te vinden.

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32393836330D33323135330D3538393937370D3130333833350D300D4358314B37574E6D654E58570D310D0D300D3238353534340D372E372E302E32303131350D38
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32393836330D33323135330D3538393937370D39383138320D300D4358314B37574E6D654E58570D310D0D300D3238353534340D372E372E302E32303131350D39


Kinderen kunnen hun verhaal ook bij mij kwijt door een briefje in de schoenendoos bij de hoofdingang
te doen (deze staat er vanaf komende week). Dan hoeven ze het niet mondeling te vertellen als zij dit
lastig vinden.

Met vriendelijke groet,
Lisa Cambach

Kinderboekenweek 2022
Van 5 t/m 16 oktober is het weer KINDERBOEKENWEEK. In deze periode wordt
er in heel
Nederland en ook op school aandacht besteed aan het kinderboek.
Dit jaar is het thema: Gi-Ga-Groen! waarbij alles draait om de natuur!!
Boeken over avonturen in de natuur, op het strand in het bos, de zee, over
dieren,planten of over hoe je de natuur een handje kunt helpen.

Wanneer u in de Kinderboekenweek een boek samen met uw kind koopt
boven de € 12,50, krijgt u het kinderboekenweekgeschenk erbij cadeau. Dit jaar is
dat ‘De waanzinnige boomhut verhalen´ van Andy Griffiths en Terry Denton.
Ga gezellig met uw kind in de boekwinkel kijken of ga naar de bibliotheek om
eens lekker te struinen door de boeken op zoek naar boeken over de natuur. En dan is het nóg leuker
om lekker naar buiten te gaan en zelf die natuur met ze te ontdekken. Welke boeken er allemaal zijn
over de natuur voor welke leeftijd kunt u vinden  op www.kinderboekenweek.nl. of vraag het bij de
bibliotheek of in de boekwinkel.

Wist u dat kinderen tot en met 18 gratis lid kunnen zijn?
Wist u ook dat wanneer u een boek koopt tijdens de kinderboekenweek en het bonnetje daarvan bij
ons op school inlevert, wij als school daar geld voor krijgen en wij daar weer boeken voor kunnen
aanschaffen? Lever uw bonnetje dus in en help ons onze eigen bieb uit te breiden!

Nationale Sportweek
Het was deze week nationale sportweek. Zoals u misschien gemerkt heeft waren er deze week veel
sportactiviteiten door de gemeente Amstelveen georganiseerd.
Zo mochten onze bovenbouwgroepen afgelopen dinsdag op het stadshart beachhandbal en beach
flag football spelen met al onze bovenbouw klassen.
De leerlingen vlogen een uur lang fanatiek door het zand. Dus als u thuis wat zand heeft gevonden
dan komt het daarvandaan :).
Het was een geslaagde ochtend!

Funmania uitje
We gaan  dit jaar weer naar Funmania met een aantal klassen. De afgelopen twee jaar hebben we de
kinderen blij kunnen maken met een extra uitje en dit jaar kan dat gelukkig weer!
Bij Funmania is voor alle  leerlingen genoeg plezier, avontuur en uitdaging voor iedereen. Het maakt
niet meer uit of je van voetballen houdt, van turnen of het gewoon heerlijk vindt om lekker te klimmen
en klauteren, Funmania heeft het allemaal. Dus wij zijn erg blij dat wij weer kunnen gaan als school!
https://www.funmania-aalsmeer.nl/het-park/
29 september gaan:
De bovenbouw van 11.30 tot 14.30
4 Oktober gaan:
De onderbouw van 9.00 tot 12.00
De middenbouw van 12.00 tot 14.45

De leerkrachten zullen een aantal ouders/verzorgers vragen om te rijden van school naar Funmania
en terug. De kleuters zullen een andere activiteit later in het jaar ondernemen.

https://www.funmania-aalsmeer.nl/het-park/


Zelftesten ontvangen
We zien dat steeds meer kinderen verkouden worden. Het is soms als school erg lastig in te schatten
wat we moeten doen. We overleggen altijd met ouders/verzorgers en zijn erg blij dat jullie zo met ons
meedenken.
Mocht u een zelftest willen ontvangen voor uw kind, van school kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

Belangrijk om te weten:

● Zelftesten worden aangeboden aan leerlingen en medewerkers die bij klachten gebruik willen

maken van een zelftest. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

● De zelftest is een aanvulling op de bestaande corona maatregelen op school, zoals handen

wassen.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer

Nieuws vanuit de gemeente

Gratis Sportmaand, een initiatief van de Gemeente Amstelveen. Het is voor kinderen uit de groepen
7-8 (en leerlingen van VO klas 1, 2) die nog niet op een sport zitten. Zij kunnen van 26 september tot
30 oktober GRATIS sporten bij verschillende verenigingen. Afgelopen week hebben jullie A3-flyers
van ons ontvangen over de Gratis Sportmaand. Kunnen jullie deze flyers ophangen in de school, waar
ouders van de leerlingen uit groepen 7-8 het zien?
In de bijlage heb ik de brief toegevoegd die de Gemeente heeft opgesteld voor deze ouders. Kunnen
jullie deze brief delen met de betreffende ouders? (van leerlingen uit de groepen 7-8)
Het is een mooi project van de Gemeente Amstelveen, dus het zou mooi zijn als we het met z’n allen
verspreiden!

Financiële hulp
Is uw kind enthousiast, maar heeft u na deze gratis maand geen geld om het sporten te betalen? Dan
is er financiële hulp. Via de gemeente is het mogelijk om hiervoor een vergoeding van € 250,- te
krijgen. Daarvan kunnen de jaarcontributie en de benodigde sportkleding betaald worden. Om voor
deze vergoeding in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden. Op
www.amstelveen.nl/minima leest u daar meer over en kunt u de vergoeding aanvragen. Wilt u hulp bij
het aanvragen? Neem gerust contact op met het  Amstelveenloket via 020-540 49 11.

bijlage Flyer Monkey Moves ( herfstvakantie kamp )

http://www.amstelveen.nl/minima

