B(l)oeiend nieuws
Start schooljaar 2019-2020

Beste ouders, verzorgers,
Het schooljaar is weer begonnen en we hebben er zin in!
Voor sommige kinderen was het weer even
spannend maar inmiddels is iedereen weer
lekker aan het werk. De komende werken we
met ‘de gouden weken’ waarmee we een
optimaal groepsgevoel gaan creëren. In de
zomervakantie zijn er de nodige klussen in de
schoolgebouwen uitgevoerd en er zijn
prachtige materialen en methodes besteld om
het komende schooljaar mee te werken. De
jaarkalender krijgen de kinderen eind deze
week mee naar huis. We mochten rond de
zomervakantie een aantal nieuwe leerlingen
verwelkomen. Hartelijk welkom en wij hopen
dat jullie je snel thuis voelen.

Welkom op Bloei 2019-2020

Agenda
Maandag 26 aug.

1e schooldag

Woensdag 28 aug.

Opening werkplaatsleren, alle kinderen in Terkaple

Vrijdag 30 aug.

Terhernster Merke, alle kinderen in Terherne (8.30-12.00 uur)
’s Middags vrij!
8.30 uur staat de koffie/thee klaar voor ouders/verzorgers

Maandag 2 sept.

MR-vergadering in Terherne

Vrijdag 6 sept.

Oud papier Terkaple

Vrijdag 13 sept.

Verkiezingen leerlingenraad

Woensdag 18 sept.

Schoolvoetbal toernooi groep 7-8 (info volgt)

Donderdag 26 sept.

Jouster Merke, alle kinderen vrij

Hé, reis je mee?
Aanstaande woensdag wordt het eerste werkplaats-thema van dit schooljaar geopend. Het
thema, “Hé, reis je mee”, staat tot aan de herfstvakantie centraal in de hele school. Alle
kinderen worden de eerste helft van het schooljaar iedere woensdag de hele schooldag in
Terkaple verwacht. In de ochtend staat Kanjertraining, begrijpend lezen en rekenen op het
programma waar 'elkaar leren kennen in een duidelijke structuur' het motto is. In de middag
worden andere talenten van kinderen en leerkrachten benut, zo worden er o.a. workshops
gegeven op het gebied van koken, muziek, ICT en kunst&cultuur. De onderbouw brengt een
bezoek aan het scheepvaartmuseum in Sneek en de bovenbouw duikt in het verleden tijdens
een bezoek aan Batavialand.
Terhernster Merke
Aanstaande vrijdag doen we mee aan de Terhernster Merke. Alle kinderen van Bloei
worden om 8.30 uur in Terherne verwacht. De kinderen van groep 1 t/m 4 beginnen met
elkaar in het kleuterlokaal, de kinderen van groep 5-6 en 7-8 Terkaple schuiven aan bij de
groepen 5-6 en 7-8 van Terherne. Wanneer de bel gaat en alle kinderen naar binnen
gaan bent u van harte welkom om even mee te lopen om te kijken waar en met wie uw
kind die dag in de klas zit. De koffie/thee staat klaar!
Om 9.30 uur lopen we met de hele school naar de skeelerbaan in Terherne voor een
spelcircuit en om 11.30 uur eten we met elkaar. Om 12.00 uur gaat de school uit (ook
voor de bovenbouw). U hoeft uw kind(eren) alleen fruit en drinken voor de
ochtendpauze mee te geven. De kinderen krijgen tijdens schooltijd een Bloei-shirt aan.

Werkgroep locatiekeuze
Aan de hand van de Destep-methode zal een werkgroep, o.l.v. Ronald de Bie, criteria vaststellen om een
weloverwogen besluit te nemen wat betreft de locatiekeuze van onze school. De werkgroep die 2-3 keer in het
najaar van 2019 bijeen komt zal bestaan uit een samengestelde groep vanuit MR, ouderpanel, ouders en teamleden.
Er wordt een werkgroep samengesteld van 6-8 mensen. U kunt zich via Tjitske van Akker opgeven voor de werkgroep
(t.vanakker@cbo-meilan.nl) Bij teveel aanmelding zal er geloot worden. Tevens zullen er formele en informele
gesprekken tussen ouders en directeur en/of leerkrachten gevoerd worden wat betreft het keuze- en verhuisproces.
In januari 2019 zullen de uitkomsten van de werkgroep met alle ouders worden gedeeld. Per augustus 2020 zal onze
school verder gaan op één locatie.
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