
Nieuwsbrief 10 donderdag 9 februari 2023

Belangrijke data

Maandag 13-2 Kinderen nemen zelf weer fruit mee naar
school! Schoolfruit is ten einde.

Ma 20-2 t/m Vrij 24-2 Ouders/verzorgers mogen de klassen in om de
kinderen weg te brengen

Donderdag 23-2 8:45 - 9:15 uur
alle ouders/verzorgers welkom voor de uitslagen
van het tevredenheidsonderzoek in de speelzaal

Vrijdag 24- 2 12:00- 12:30 uur
alle ouders/verzorgers welkom voor de uitslagen
van het tevredenheidsonderzoek in de speelzaal

Ma 27-2 t/m vrij 3-3 Voorjaarsvakantie

Maandag 6 -3 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie

ma 6 - 3 t/m vrij 17-3 Drieweggesprekken

Beste ouders/verzorgers,

Zaalvoetbal
Op woensdag 1 februari hebben onze toppers van het zaalvoetbalteam met 1-0 gewonnen van de
Pioniers. Er kwamen heel veel kinderen kijken, wat leuk!
Op naar de volgende wedstrijd!

Dit zijn de dagen waarop de kinderen moeten spelen:
Woensdag 22 februari 16:00 uur
Woensdag 15 maart 13:20 uur
Woensdag 22 maart 13:20 uur

Schoolfruit vanaf 10 februari gestopt
Helaas is het schoolfruit vanaf 10 februari gestopt.

Wij hopen dat alle kinderen er weer van hebben genoten.

Vanaf maandag 13 februari moeten de leerlingen op alle schooldagen

weer zelf fruit mee nemen naar school.

Wij komen in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

Op De Bloeiwijzer willen we graag iets doen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije

en Syrië. We zien allemaal de vreselijke beelden op tv en lezen hele nare berichten in de

krant. Ook bij het jeugdjournaal wordt aandacht besteed aan deze ramp met enorme



omvang. We willen de kinderen graag laten zien dat wij als school ook onze bijdrage leveren

en op deze manier ook onze steun betuigen.

Wij houden een inzamelingsactie vanaf vrijdag 10 februari t/m maandag 20 februari. We

willen graag lege statieflessen inzamelen, al het geld komt ten goede aan giro 555. Wij zullen

u op de hoogte houden van de tussenstand en de eindstand van deze actie.

U kunt lege flessen inleveren op school. Er hangt een blauwe zak bij de administratie, hier

kunt u lege flessen ingooien.

Wilt u een financiële bijdrage leveren dan kan dit ook: er staat een bus bij het kantoor van de

administratie, hier kunt u uw bijdrage in stoppen, dit storten wij dan ook op giro 555. De

doos met geld zal veilig opgeborgen worden achter slot en grendel.

Er zijn verschillende groepen die met elkaar ook dingen hebben

bedacht om geld op te halen zoals bijvoorbeeld kaartjes maken en

deze verkopen aan familie en vrienden.

Groepen zijn hierin vrij om nog iets extra’s te doen.

De ene groep zal wel iets extra’s doen en de andere groep misschien niet.

We hopen een mooi bedrag op te halen als school.

Geplande BHV oefening
Op vrijdag 3 februari hebben we om 12:10 uur een geplande BHV oefening gehad. Wat deden de

kinderen dit super. Binnen twee minuten was de school helemaal leeg!

Voor de BHV’ers was het ook een goede oefening want zij wisten niet zo snel hoe het alarm weer uit

moest ;-)

Na de voorjaarsvakantie zullen we een onaangekondigde ontruiming doen. We hopen het niet nodig

te hebben, maar het is heel goed kinderen hier wel op voor te bereiden.

Rectificatie studiedag

Op onze activiteitenkalender staat dat er maandag 20 juni een studiedag is, dit moet zijn maandag 26

juni. Op maandag 26 juni zijn de kinderen vrij.

Mocht dit u onverhoopt in problemen brengen neem dan contact met ons op.

Lentekriebels
De lente is hét moment om extra aandacht te besteden aan het onderwerp relatie, seksualiteit en

weerbaarheid. Daarom doet onze school jaarlijks mee aan ‘ De Week van de lentekriebels’. Dit jaar is

het thema " Wat vind ik fijn?". Het gaat hierbij om kinderen meer weerbaar te maken, meer leren

over je lijf en hierover en het creëren van een positief zelfbeeld. De Week van de Lentekriebels is een

nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Tijdens deze week hebben wij het met

de kinderen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

'De Week van de lentekriebels' zal plaatsvinden van maandag 20 maart tot vrijdag 24 maart. Er

zullen verschillende activiteiten plaatsvinden voor alle groepen afgestemd op de leeftijd. Zo geven we

lessen over relationele en seksuele vorming waarbij we met een positieve insteek aandacht besteden

aan het vergroten van weerbaarheid, het leren communiceren over wensen en grenzen en het

respectvol omgaan met elkaar. Bij jonge kinderen betekent dit ook: jouw lichaam is van jezelf en jij



mag zelf bepalen wat je wel en niet wilt. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af leren praten over

wat ze fijn vinden. Hoe ze leren hun eigen wensen en grenzen, en die van hun leeftijdsgenootjes goed

te kunnen bewaken en te respecteren. Dat maakt hen weerbaar voor nu, maar helpt hen ook bij de

ontwikkeling voor later. Het is belangrijk dat seksueel gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling past, en

dat ze niets doen dat schadelijk is voor henzelf of van de ander.

Berichtje van de Voedingsjuf

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u wellicht eerder hebt gelezen of gehoord, ondersteun ik De Bloeiwijzer bij het

onderdeel ‘Weten wat gezond is’ uit het school-DNA.

Samen met het team, verschillende ouders en de leerlingen, zijn we aan de slag gegaan met

de afspraken en wensen rondom gezonde voeding op school.

Ik heb u in een eerder bericht laten weten wat de leerlingen belangrijk vinden en waarom.

Vandaag zal ik u laten weten wat er in de tussentijd is gebeurd en wat u de komende tijd

kunt verwachten.

Voortgang ‘Weten wat gezond is’.

Aan het einde van het vorige schooljaar is er d.m.v. gesprekken met de leerlingenraad, een

peiling bij ouders/verzorgers, een enquête binnen het team en gesprekken met de werkgroep,

gekeken wat leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden belangrijk vinden. Hier kwam uit naar voren

dat we ons als eerste willen richten op gezond drinken tijdens beide pauzes en de gezonde pauzehap

tijdens de kleine pauze.

In de eerste helft van het schooljaar hebben de leerlingen 3 dagen per week ‘Schoolgroente

en -fruit’ ontvangen. De leerlingen hebben al een Dopper die ze kunnen vullen met water.

Binnenkort hoort u hoe we hiermee verder gaan en welke afspraken er worden gemaakt.

In het volgende schooljaar willen we ons richten op een gezonde lunch.

Als laatste gaan we kijken naar de afspraken rondom traktaties en het eten en drinken

tijdens bijzondere activiteiten. De meeste leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden willen graag

dat er tijdens verjaardagen en bijzondere activiteiten ruimte blijft voor iets minder gezonds. Ook daar

kunnen we afspraken over maken.

We proberen ook om dit schooljaar een aantal lessen te geven over voeding en gezondheid.

Dit in diverse groepen. Door de eigen leerkracht of bijvoorbeeld door mij. We gaan ervaren

of dit aanspreekt en of we hier in het volgende schooljaar mee verder willen gaan.

Voor ouders zal er dit schooljaar een online ouderavond worden georganiseerd. Hier kunnen

wij u uitleggen waarom het zo belangrijk is dat kinderen voldoende gezonde voeding eten en

hoe de school en ouders/verzorgers elkaar hierin kunnen versterken. U kunt hier ook uw

vragen stellen.

Beleid

Alle informatie, doelen en afspraken komen te staan in een document; het ‘voedingsbeleid’.

Wat we tot nu toe weten en hebben afgesproken, staat al in dit document.

Omdat nog niet alles duidelijk is, is dit document nog niet helemaal klaar. Wanneer het klaar

is, zal dit document aan de MR (medezeggenschapsraad) worden getoond. Zij kunnen dit

doornemen en aangeven of ze het eens zijn met de inhoud. Zoals u weet zitten er in de MR

teamleden, maar ook ouders/verzorgers.

Wanneer het beleid klaar en goedgekeurd is, kunt u het als ouders/verzorgers ook



doorlezen.

Uiteraard wordt u in de tussentijd meegenomen in de stappen die worden gezet.

Wanneer u op dit moment vragen of opmerkingen heeft, kunt u die sturen naar

gezondgedrag@debloeiwijzer.nl

Ik hoop u te zien/horen tijdens de online ouderavond later dit schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Niky Steendam-Jobse

De Voedingsjuf

Met vriendelijke groet,

Het team van de Bloeiwijzer


