
Nieuwsbrief 9 Maandag 30 januari 2023

Belangrijke data

Ma 6-2 t/m 10-2 adviesgesprekken schoolverlaters ( definitief.
schooladvies)

Woensdag 8-2 Studiedag, alle leerlingen vrij!

Maandag 13-2 Kinderen nemen zelf weer fruit mee naar
school!

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

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

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

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief informeren we u graag over:
- Het zaalvoetbalteam van de Bloeiwijzer:
- De overgang van groep 8 naar de middelbare school;
- De bijeenkomsten over de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek die in mei j.l.

afgenomen zijn;
- Het schoolfruit;
- De geplande BHV oefening (brand oefening).

We vinden het als school heel erg belangrijk u als ouder/verzorger zoveel mogelijk mee te nemen in
wat wij allemaal doen op school. Mochten er vragen zijn kunt u ons altijd bereiken. Wij vinden het
erg leuk als u als ouder/verzorger meedenkt en ideeën heeft over hoe we zaken anders aan kunnen
pakken. Het onderwijs maken wij SAMEN!

Zaalvoetbal
De Bloeiwijzer mocht halverwege dit schooljaar meedoen met één team met het zaalvoetbaltoernooi
om te kijken hoe dit bevalt. De kinderen uit groep 7 en 8 hebben zich hiervoor opgegeven.
De eerste wedstrijd is op woensdag 18 januari gespeeld in onze gloednieuwe, prachtige sporttenues.
We hebben met maar liefst 8-0 gewonnen!!
Als jullie het leuk vinden om een wedstrijd te kijken, zijn jullie van harte welkom om de kinderen aan
te moedigen in de Sporthal van de Meerkamp.



Dit zijn de dagen waarop de kinderen moeten spelen:
Woensdag 1 februari 15:00 uur
Woensdag 22 februari 16:00 uur
Woensdag 15 maart 13:20 uur
Woensdag 22 maart 13:20 uur

Mochten de kinderen blijven winnen, dan kan het wellicht zijn dat ze nog een ronde verder komen.
We zijn enorm trots op onze toppers!

Overgang groep 8 naar de middelbare school
Deze en volgende week horen de kinderen uit groep 8 hun voorlopig schooladvies. Een spannende
periode breekt aan. Momenteel zijn we druk bezig om voor onze groepen 8 de overgang naar de
middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen. Na de voorjaarsvakantie willen we de kinderen
uit BBE (groep 8) meer zelfstandigheid geven en zullen we starten met een pilot waarbij er een
beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Ouders/verzorgers uit de klas van BBE
zullen hier spoedig meer informatie over krijgen.
Op vrijdagen zullen er meerdere lessen aangeboden worden zoals bijvoorbeeld: schooljudo, koken en
techniek. De kinderen zullen zelfstandig deze lessen bezoeken in een wisselend rooster en tijdens de
pauze wordt hun zelfstandigheid ook op de proef gesteld.
Als deze pilot een succes blijkt te zijn, zullen ook de andere kinderen uit groep 8 hiermee starten.
U hoort binnenkort meer over deze mooie verandering.

Bijeenkomsten uitkomsten tevredenheidsonderzoek, overgang po-vo en
hulpouders/verzorgers
We willen u als ouders/verzorgers graag uitnodigen om de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek
van afgelopen mei jl. met u te delen.
We willen u vragen naar eventuele tips/tops voor ons om ons onderwijs nóg beter vorm te geven.
Alle ideeën en input zijn welkom. Tevens willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om u te
informeren over de overgang van het PO naar het VO.

We hebben twee momenten waarop u van harte welkom bent in de speelzaal van onze school:
● Donderdag 23 februari 08:45 - 09:15 uur
● Vrijdag 24 februari 12:00 - 12:30 uur

Op deze bijeenkomsten willen we u tevens vragen u op te geven als hulpouder voor activiteiten. Dit
kunnen verschillende activiteiten zijn. Denk hierbij aan: Pasen, de sportdag/Koningsspelen/ het
eindfeest.

U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. U bent van harte welkom om binnen te
lopen. We hopen u op één van deze dagen te zien De koffie en thee staat voor u klaar.

Schoolfruit
Tot 10 februari maken wij nog gebruik van het schoolfruit. Na deze datum stopt het schoolfruit
programma.

Wij hopen dat alle kinderen er weer van hebben genoten, we hopen volgend schooljaar weer in
aanmerking te kunnen komen voor het EU schoolfruitprogramma

Wij hopen ook dat uw kind nieuwe fruitsoorten heeft leren ontdekken en thuis zelf ook meer fruit is
gaan eten. Vanaf maandag 13 februari moeten de leerlingen alle schooldagen weer zelf fruit mee
nemen naar school.



Geplande BHV oefening
Op vrijdag 3 februari zullen we om 12:10 uur een geplande BHV oefening hebben. De leerkrachten in
de klas zullen hier met de kinderen over praten. We plannen deze oefening om de kinderen kennis te
maken met de vluchtroute en het is voor iedereen een goede oefening om te bekijken hoe we in een
noodsituatie moeten handelen.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Bloeiwijzer


