
Nieuwsbrief 13 vrijdag 17 maart 2023

Belangrijke data

Vrijdag 31 maart Studiedag, alle kinderen vrij!

Donderdag 6 april Paasviering

Vrijdag 7 april Goede vrijdag, alle kinderen vrij!

Maandag 10 april Tweede Paasdag, alle kinderen vrij!

Vrijdag 21 april Koningsspelen/Sportdag

Maandag 24 april t/m
Vrijdag 5 mei

Meivakantie

Dinsdag 9 Mei Informatieavond gezonde voeding online
start 20.00 uur

Beste ouders/verzorgers,
De lente staat voor de deur. Het wordt langer licht en de zon laat zich vaker zien. Vanaf maandag 20
maart doen we op school mee aan de week van de Lentekriebels. Ook Pasen en de sportdag staan
voor de deur. Allemaal leuke en gezellige activiteiten waar de hele school aan meedoet.
Mocht u nog leuke ideeën of initiatieven hebben voor onze school, laat het gerust weten.

De week van de lentekriebels van 20 maart tot en met 24 maart

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs.

Scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. In 2023 is de Week van

de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Het thema voor de Week van de Lentekriebels 2023 is:

‘Wat vind ik fijn?’.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt,

autonomie en een positief zelfbeeld.

Zaalvoetbal
Afgelopen woensdag heeft ons team weer een mooie overwinning binnen gehaald.
Met 6-0 hebben we gewonnen van de Rembrandtschool.
Volgende week speelt het zaalvoetbalteam de laatste wedstrijd:
Woensdag 22 maart 13:20 uur
Als de kinderen deze wedstrijd winnen, hebben ze alle wedstrijden in de poule
gewonnen.
In september willen we weer een zaalvoetbalteam inschrijven voor de
groepen 7 en 8.

Gym & bewegen

Bewegen en spelen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit geldt op motorisch,

sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Op de Bloeiwijzer besteden wij dan ook veel aandacht aan



bewegen. Zo bieden wij lessen taekwondo, judo en pictogym aan. Sinds vorig jaar hebben wij een

prachtige nieuwe gymzaal. Deze gymzaal benutten we natuurlijk elk uur. Naast de wettelijke twee uur

gym die de kinderen krijgen betekent dit dat sommige klassen of kinderen zelf drie gym momenten

hebben in de week. Tijdens alle gymlessen wordt aandacht besteed aan samenwerken, winst en

verlies maar wordt er ook gerekend en taaloefeningen gedaan. Dit kan namelijk met de interactieve

wand die in de gymzaal staat. Zo komen de vakken die in de klas worden gegeven terug in de gymles.

Pasen

Donderdag, 6 april, vieren we Pasen op school. Wij gaan met de kinderen  op school

ontbijten.

Het is de bedoeling dat ieder kind iets meeneemt voor het ontbijt in de klas!

Via de leerkracht van uw kind krijgt u hier later meer informatie over!

De schooltijden zijn, net als een normale donderdag, van 8.45-15.00 uur.

De kinderen nemen gewoon hun eigen lunch mee.

We zullen deze dag nog enkele paasactiviteiten hebben zoals eieren zoeken en

knutselen. We gaan er een gezellige dag van maken.

Online informatie avond over  gezonde voeding

Zoals u bij de belangrijke informatie ziet staan, zijn we bezig met het organiseren van een online

informatieavond over gezonde voeding. Deze informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 9 mei as.

Zet u deze datum vast in uw agenda!?

De Bloeiwijzer vindt gezonde voeding een belangrijk thema en wil hier extra aandacht aan besteden.

In de volgende nieuwsbrief zal onze voedingsjuf Niky u verdere informatie geven over gezonde

voeding.

Nieuwe boeken in de bibliotheek

We hebben leesplezier op de Bloeiwijzer hoog in het vaandel staan. Daarom vinden we het heel

belangrijk dat onze schoolbibliotheek up to date blijft met nieuwe boeken. Hierbij een greep uit de

nieuwe collectie boeken:

Schoolreisje

Op donderdag 25 mei gaan de kinderen op schoolreis.
Verdere info en waar we naartoe gaan volgt nog, wel willen wij u vast informeren dat u
volgende week via Parro een betaalverzoek ontvangt via een link van schoolkassa.
We hebben geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. De school zal ook een deel
bijdragen aan het schoolreisje.



U kunt het bedrag ook in 2 termijnen betalen.
Heeft u vragen over de betaling mail dan naar jacqueline.visser@debloeiwijzer.nl

Met vriendelijke groet,

Het team van de Bloeiwijzer

Nieuws van onze samenwerkingspartners

Heppie vakanties & weekenden

Voor kinderen is het heerlijk om op vakantie of een weekendje weg gaan. Fijne, ontspannende dingen

doen en nieuwe vrienden maken.

Toch zijn er veel kinderen in Nederland die er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit

kunnen omdat er geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben waardoor extra

begeleiding bij het spelen nodig is.

Juist deze kwetsbare kinderen verdienen ook een superleuke tijd en daarom organiseren wij Heppie

Vakanties & Weekenden.

Heppie Vakanties & Weekenden is er speciaal voor kinderen van zes tot en met achttien jaar. Ook zijn

er begeleide gezinsvakanties. Bij een weekend of vakantie van Heppie draait alles om gezelligheid, lol

en onbezorgd spelen. Lekker ravotten en ontspannen in een leuke groep van leeftijdsgenootjes.

Tegelijkertijd is er alle aandacht en zorg voor elk individueel kind. Positieve ervaringen in een

geborgen sfeer, veilige omgeving en binnen een klimaat van oprechte aandacht, dat typeert Heppie

Vakanties & Weekenden.

Via deze website kunt uw kind aangemeld worden en is meer informatie te vinden.

www.heppievakanties.nl

http://www.heppievakanties.nl

