
Nieuwsbrief 8

Donderdag 19 januari 2023

Belangrijke data

Woensdag 8 februari Studiedag, alle leerlingen vrij!

Ma 30 januari t/m 10-
februari

adviesgesprekken schoolverlaters ( def. schooladvies)
(kan iets afwijken van

Ma 27-februari t/m vrij 3
maart

Voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2023. We wensen jullie een heel mooi en gezond 2023!
De eerste weken na de kerstvakantie zijn we goed gestart.
Afgelopen maandag zijn alle groepen (behalve de kleuters) gestart met de jaarlijkse Cito toetsen. Dit kan voor
sommige kinderen een spannende periode zijn. Hier proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Tijdens de drieweggesprekken zullen de resultaten met u als ouder/verzorger besproken worden.

Mochten er zaken zijn waar u als ouder/verzorger tegenaan loopt of als u ergens meer over  zou willen weten,
neem dan gerust contact op met de school!

Met vriendelijke groet,

Het team van de Bloeiwijzer

Parkeren in de vakken

Om het nieuwe kalenderjaar goed te starten willen we u vragen uw auto voor en na schooltijd te parkeren in de

daarvoor bestemde parkeervakken.

De auto mag niet geparkeerd worden voor de school op de standplaatsen voor het leerlingenvervoer.

Soms parkeren auto’s dubbel waardoor er een onveilige verkeerssituatie ontstaat.

Zullen we er met elkaar voor zorgen dat de situatie voor onze kinderen veilig is? Dank u wel!

Kom op tijd

Om 8:25 uur gaan onze deuren open. Om 8:45 uur starten de lessen. We willen u vragen om op tijd te komen.

Het is voor alle kinderen van groot belang dat de lessen op tijd starten.

Om 8:45 uur sluiten wij de deuren. Mocht u toch onverhoopt te laat zijn, kunt u via de

hoofdingang naar binnen.

Als kinderen veelvuldig te laat komen zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Nieuws van onze samenwerkingspartners ( zie bijlage )

- Beweegbus programma jan-feb
- Voetbaldagen -voorjaarsvakantie
- Finacieel Café


