
Nieuwsbrief 11 donderdag 16 februari 2023

Belangrijke data

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,

Er zijn allerlei mooie initiatieven van de kinderen op de Bloeiwijzer voor de slachtoffers van de
aardbeving in Syrië en Turkije. Verderop in deze nieuwsbrief leest u de mooie tussenstand. De actie
loopt nog t/m maandag 20 februari. Daarna zullen we de eindstand bekendmaken.
Komt u naar één van de bijeenkomsten volgende week over de uitslagen van het
tevredenheidsonderzoek?

Herinnering 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.



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

De Tussenstand van de actie is: 329,15 euro

Zo mooi om te zien hoe onze leerlingen zich inzetten voor deze actie.

Een jongen uit de onderbouw had thuis koekjes gebakken en deze

verkocht en heeft hiermee 45 euro opgehaald.

Kinderen in de bovenbouw hebben al heel veel zakken met lege flessen

ingezameld en de eerste zakken zijn ingeleverd, dit leverde 73 euro op!

In de middenbouw bakken de kinderen samen met juf Annet koekjes om te verkopen

Er worden ook kaarten en kaarsen gemaakt om te verkopen.

Wij willen u ook bedanken voor alle bijdragen die in de actie bus worden gestopt

U kunt nog steeds lege flessen inleveren!

De actie duurt tot en met Maandag 20 februari dan wordt de eindstand opgemaakt en kunnen we dit

voor de vakantie overmaken op giro 555.

Nieuwe juffen en een nieuwe meester
De afgelopen maand zijn er 3 nieuwe collega’s gestart bij ons op school. Hierbij stellen zij zich aan u

voor.

Lennart

Een aantal hebben mij de afgelopen al een klein beetje leren kennen, maar

hierbij zal ik mij voor iedereen even kort voorstellen.

Mijn naam is Lennart Rust, 33 jaar, gelukkig getrouwd met Merette en gezegend

met 2 prachtige kinderen van 6 jaar en bijna 3 maanden.

Na 16 jaar in de horeca gewerkt te hebben, was het hoog tijd voor iets anders.

Ik wil heel graag voor de klas staan en kinderen wat leren. Gelukkig heb ik de

kans gekregen om bij juf Pascale (ma/di), juf Rosalie (wo) en juf Carina (do/vr) in

'de keuken' te kijken! Ik heb mijn van mijn eerste maand superveel genoten en

hoop dat dit zo blijft. Het smaakt in ieder geval naar meer!

Krista

Mijn naam is Krista Hagedoorn en ik ben komen werken in groep OBD.

Aankomende tijd ga ik hopelijk veel leren en ook jullie allemaal ontmoeten!

Ik heb er heel veel zin in!

Groetjes, Krista

Sonja

Hallo,

Vanaf januari ben ik (Sonja Pie) gestart bij de klas OBA. mijn werkdagen

zijn op de donderdag en vrijdag.

Hiervoor heb ik op de SBO school in Amersfoort gewerkt, maar vanwege

een verhuizing ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe baan en heb ik

deze mooie school gevonden.



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

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.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Bloeiwijzer


