
Nieuwsbrief donderdag 8 september 2022

Beste ouders/verzorgers,

De eerste twee weken van schooljaar 2022-2023 zitten er bijna op. We kunnen u vertellen dat we
goed gestart zijn. We zijn blij de kinderen weer te mogen ontvangen na een mooie zomervakantie.
Ook zijn we erg blij dat we ouders/verzorgers weer in de school kunnen ontvangen de week vóór en
ná de vakanties. In de week van maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober zijn alle ouders/verzorgers weer
welkom in de school om de kinderen naar de klas te brengen.

Informatieavond
Op dinsdagavond 13 september a.s. is er een informatieavond. Deze informatieavond zal op
school plaatsvinden. De leerkracht van uw zoon/dochter ontvangt u graag om 19:30 uur in de groep.
De deuren zullen om 19:20 uur open gaan. De informatieavond start om 19:30 uur.
De informatieavond zal niet gaan over individuele leerlingen. Daarvoor is het eerstvolgende
drieweggesprek bedoeld.

Nieuwe BSO Vesper plus
Op woensdag 31 augustus  hebben we afscheid genomen van BSO
Majest. Na zes jaar de BSO van de Bloeiwijzer te hebben georganiseerd
hebben we nu een nieuwe partner. Vanaf donderdag 1 september is bso
Vesper gestart. Met een team van 4 leden zullen zij de buitenschoolse
opvang voor onze kinderen organiseren. Alle betrokken ouders/verzorgers
zijn hiervan al reeds op de hoogte gesteld. We wensen Vesper veel plezier
op onze mooie school.
U kunt Vesper bereiken via bloeiwijzer@bijvesper.nl, of via 06-25543705

Start Schoolfruit
Vanaf deze week zijn we weer starten met schoolfruit. Tot en met 9 februari
ontvangen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit. Op deze
dagen hoeven de kinderen dus geen extra pauzehapje mee te nemen.
Omdat we erg bezig zijn om een "gezonde school" te worden vragen we u om de
kinderen ook op maandag en vrijdag een gezond tussendoortje mee te geven.

Zelftesten bij klachten
Bij klachten wordt geadviseerd een (zelftest) te doen. Tot eind 2022 blijft het
mogelijk om gratis zelftesten aan te vragen bij het ministerie van OCW, zowel
voor leerlingen als voor personeelsleden.
Mocht u een zelftest willen ontvangen 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.
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Belangrijke data:
Dinsdag 13 september Informatieavond start 19:30 uur
Woensdag 28 september Nationale kraanwaterdag
Maandag 3 oktober Studiedag, alle kinderen vrij
Dinsdag 4 oktober Start drieweg gesprekken
Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober Herfstvakantie

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer

Nieuws vanuit de gemeente

Sportmaand voor leerlingen groep 7 en 8
Aankomende september/oktober is een sportmaand voor kinderen (groep 7 en 8 po en klas 1 en 2
vo). Deze kinderen mogen een maand lang gratis sporten bij de aangesloten sportverenigingen.
Bijgevoegde brief geeft meer informatie die gedeeld kan worden met ouders: brief aanbod
sportmaand.

Aanbod trainingen scheiden
De gemeente Amstelveen biedt verschillende trainingen aan die ouders en kinderen kunnen helpen
tijdens en na de scheiding. Bijgevoegd een overzicht van het aanbod dat gedeeld kan worden met
ouders: brief aanbod groepstraining kinderen gescheiden ouders.

https://drive.google.com/file/d/1f6OTD5RSRwduDHlpkEMX7bFbv6KVUWpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6OTD5RSRwduDHlpkEMX7bFbv6KVUWpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fArfoEaCwN2YgBg2592ZkyOR3m_NYSys/view?usp=sharing

