
Nieuwsbrief 6
Donderdag 1 december 2022
Belangrijke data

Vrijdag 2 december Sinterklaasfeest

Ma 19-12 t/m do 22-12 Ouders/verzorgers welkom in de school

Donderdag 22 december Kinderen tot 12:30 uur school

Donderdag 22 december
Kerstdiner

Kerstdiner s’ avonds Inloop is vanaf 17:15 uur
Het Kerstdiner is van 17.30 tot 18.30 uur

Vrijdag 23 december Studiedag, alle leerlingen vrij!

Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2022 t/m Vrijdag 6 januari 2023

Maandag 9 januari Eerste schooldag 2023

Ma 9-1 t/m vrij 13-1 Ouders/verzorgers welkom in de school

Beste ouders/verzorgers,

We zitten in de maand december. Een gezellige maand met het Sinterklaasfeest en Kerst
voor de deur. We maken er op school een gezellige tijd van. Volgende week wordt de school
in kerstsfeer gebracht. Inmiddels zijn de schoolfoto’s binnen en kunt u deze bestellen, wat
zijn de foto’s  leuk geworden! We zijn op school hard bezig met o.a. de onderwerpen gezond
gedrag, het masterplan lezen en burgerschap. De school is volop in ontwikkeling.

Sinterklaasfeest op school
Vrijdag 2 december komt de sint met twee pieten een bezoek brengen aan
de Bloeiwijzer. De kinderen hebben de gewone schooltijden. Voor de
kinderen die het leuk vinden mogen ze verkleed als sint of piet naar school
komen. Wilt u uw kind gewoon fruit en drinken meegeven? We gaan er een
gezellige dag van maken.

Verkeersveiligheid rond de school
Wij vragen u vriendelijk om u aan de verkeersregels rond de school te houden. We merken
dat er zich onveilige situaties voordoen voor en na schooltijd.
Dit houdt in:

- Uw auto netjes parkeren in de daarvoor aangegeven vakken.
- Niet dubbel parkeren.
- In de rijrichting de parkeerplaats op rijden.
- Uw auto niet op de taxi parkeervakken voor de school parkeren.

We hebben dit al meerdere keren in de nieuwsbrief onder uw aandacht gebracht en willen u
er ook op attenderen dat de handhaving hier de komende weken streng op zal toezien en
waar nodig is zal bekeuren. Laten we het met elkaar veilig houden om de school!



Op tijd op school
De lessen in de klas starten om 08:45 uur.
Het valt ons op dat sommige leerlingen tussen 08.45 en 09.00 uur nog
binnen komen, dit is  voor de leerkracht maar ook zeker voor de leerling
erg vervelend.
De leerling mist dan de start van de dag en dat is nu juist zo belangrijk.
Een goede start is zo essentieel voor alle kinderen.
Wij vragen u vriendelijk om u zoon of dochter op tijd naar school te
brengen.
De deuren zijn open vanaf 08.25 uur, mocht u hier vragen over hebben

dan horen wij het graag en zoeken wij samen naar een goede en passende oplossing.
Als een leerling structureel te laat op school komt zijn wij, volgens de wet, verplicht om de
leerplicht hierover te informeren.

Schoolfoto’s
Het kaartje met de schoolfotos zijn uitgedeeld
U kunt met de code de foto’s bestellen.
Bestel snel en profiteer tijdelijk van de gratis verzending.
fotokaart kwijt stuurt u dan een mail naar info@debloeiwijzer.nl dan kunnen wij alsnog de
code naar u mailen.

Gezond gedrag/gezonde school
Een belangrijk onderdeel van het Bloeiwijzer DNA is
gezond gedrag. Hieronder valt onder andere "weten wat
gezond is". Om hier als school actief aan bij te dragen zijn
we achter de schermen bezig met Niky De Voedingsjuf. Zij
helpt ons bij het samenstellen van een schoolbeleid rond
gezonde voeding. Op dit moment kunnen jullie dit al
merken doordat wij drie dagen per week schoolfruit
aanbieden aan alle kinderen.

Zodra het beleid is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad (MR) informeren we jullie
graag over de andere positieve veranderingen eraan zitten te komen!

Burgerschap
Op de Bloeiwijzer creëren wij samen met elkaar een fijne en veilige plek voor onze kinderen,
waar ze mogen zijn wie ze zijn. Daar wordt Ieder kind en gehoord èn krijgt hij/zij de ruimte &
vertrouwen om te groeien. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind kennis, inzichten,
vaardigheden en attitudes meekrijgt om zich te ontwikkelen in het onderwijs, de
maatschappij en het leven. Hierbij benutten wij de mogelijkheden van ieder kind en bieden
wij het kind een betekenisvol en uitdagend perspectief om talent tot uiting te laten komen.
Vanaf nu zullen jullie maandelijks in de nieuwsbrief informatie vinden over ons
Burgerschapsonderwijs op de Bloeiwijzer. Onze lieve Iris groeiwijzer, de burgerschapskoe
van de Bloeiwijzer is bij ons zichtbaar op school en zal op school ook een belangrijke rol
spelen die ons allen wijzer zal maken over dit belangrijke onderwerp.

Burgerschapsonderwijs leer je door te ervaren en het zien van goede voorbeelden.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Bloeiwijzer

mailto:info@debloeiwijzer.nl


Nieuws van onze samenwerkingspartners
Zie flyer Programma van de beweegbus  december.


