
Nieuwsflits
Donderdag 8 december 2022
Belangrijke data

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,

Via deze nieuwsflits brengen we u op de hoogte over Paarse vrijdag, het Kerstdiner van
donderdag 22 december en een korte terugblik op het Sinterklaasfeest op de Bloeiwijzer van
vrijdag 2 december. Mocht u vragen hebben kunt u deze uiteraard stellen aan de
leerkrachten of even bellen naar school.

Paarse vrijdag
Op vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag.

Op deze dag vieren wij, op De Bloeiwijzer, net als andere scholen in Nederland dat iedereen
zichzelf mag zijn, en dat niemand buitengesloten of gepest mag worden om wie die is.

Wellicht vindt u en/of uw zoon/dochter het wel leuk om iets met de kleur paars mee te nemen
naar school.
Bijvoorbeeld : paarse sokken, trui, haarband/strik. Niks moet maar we willen de kinderen wel
de ruimte en gelegenheid bieden.

Wij hangen op deze dag de regenboogvlag met paarse slingers op, want jezelf (kunnen) zijn
is een feestje!

Kerstdiner op de Bloeiwijzer
Donderdag 22 december is het zover; de kerstviering op De
Bloeiwijzer. De leerlingen hebben in de klas een gezellig programma tot
12.30. Daarna zijn ze de middag vrij! Denkt u aan het
regelen/aanpassen van vervoer en opvang? Als school hebben wij
contact gehad met de vervoerder maar deze vraagt ouders/verzorgers
zelf ook contact op te nemen met hen.

De leerlingen worden daarna van 17.30 tot 18.30 uur weer op school
verwacht voor een heerlijk Kerstdiner. Het eten zal verzorgd worden
door een cateringbedrijf.



De kinderen mogen in feestelijke (kerst)kleding naar school komen. De deur (alleen die van
de hoofdingang!) is open vanaf 17.15 uur.
U als ouder/verzorger bent tijdens het diner van harte welkom in de speelzaal voor een kopje
soep.
Wij hebben er veel zin in!

Groet van de kerstcommissie

Sinterklaasfeest op De Bloeiwijzer
Op vrijdag 2 december heeft de Sint met twee pieten een bezoek gebracht aan de
Bloeiwijzer. We hebben de Sint en zijn pieten met alle groepen ontvangen. Zij kwamen aan
in een brandweerauto en een duikauto van de Brandweer. Alle jonge groepen hebben een
bezoek gebracht aan Sinterklaas en zijn pieten. In de bovenbouw zijn er twee pieten
langsgekomen die een klassencadeau kwamen brengen. We hebben genoten van deze
feestelijke dag. De kinderen vanaf groep 6 hebben enorm hun best gedaan met de surprises.
Het was een hele gezellige dag op school.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Bloeiwijzer


