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Back to school
Aanstaande maandag openen de schooldeuren weer! Hopelijk heeft een ieder kunnen genieten van de
zomervakantie en mogen we elkaar maandag weer in goede gezondheid ontmoeten.
Een speciaal welkom aan Kinderwoud. Juf Rosa zal vanaf volgende week de peutergroep en de BSO verzorgen. De
peutergroep zal zoveel mogelijk samenwerken met de kleutergroep op dinsdag- en donderdagochtend. Er wordt
buitenschoolse opvang na schooltijd aangeboden op maandag, dinsdag en woensdag.
Ik wens alle kinderen, ouders en collega’s een fijn, bloeiend schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Tjitske van Akker
Directeur samenlevingsschool Bloei
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De eerste schooldag
Wij gaan uit van mooi weer en verwelkomen u graag maandagochtend vanaf 8.15 uur met koffie/thee op het plein.
Gezellig bijpraten na de zomer en eventueel kennismaken met onze nieuwe teamleden. Vanaf het plein kunt u door
het raam het klaslokaal van uw kind(eren) bekijken. Wanneer de bel gaat gaan de kinderen met de leerkrachten naar
binnen en start het nieuwe schooljaar. Wij hebben er zin in!
De meeste ouders van de peuters hebben al even kennisgemaakt met juf Rosa. Juf Rosa zal u dinsdagochtend
verwelkomen op het plein en met de kinderen naar binnengaan als de peutergroep compleet is.
De bestaande corona-maatregelen blijven we handhaven. Houdt u dus rekening met de 1,5-meter regel en blijf thuis
wanneer u griep- en/of verkoudheidsklachten heeft. Wanneer u in de school wilt kijken of een gesprek wilt voeren
met een leerkracht maken we graag een afspraak met u op het schoolplein of via Social Schools.

Verbouwing en
inrichting
In de zomervakantie is er hard
gewerkt op Bloei! Het team heeft
ervoor gezorgd dat alle meubels
en materialen een mooi plekje
hebben gekregen nadat de
vloeren in de was waren gezet en
de spullen van Terkaple waren
verhuisd. Op het Bloeiplein (de
gemeenschappelijke
binnenruimte) is nu de schoolbieb
voor de midden/bovenbouw en
het STEAM-spot; allerlei
uitdagende materialen om met
wetenschap&techniek aan de slag
te gaan. Ook is er een
spelletjeskast en staan er twee
grote tafels voor de BSO, een
vergadering of extra werkplek
gedurende de schooldag. In de
achterste hal, waar voorheen de
schoolbieb was, is nu een leerplein
gerealiseerd met een extra werkplek en bibliotheek voor de onderbouw.
De gemeente heeft een aantal afsluiters in putten aan de doorgaande weg vervangen of opnieuw geplaatst en onder
de vloer van school zijn aanpassingen gedaan. Wij gaan er vanuit dat de vervelende geur die zo nu en dan in de
school hing, nu echt verleden tijd is.
In het peuter-/kleuterlokaal liet een aantal tegeltjes los, deze muur is nu weer mooi strak en wit.
De kleedkamer bij de gymzaal heeft een ware metamorfose ondergaan. Er zijn twee kleedkamers gerealiseerd; de
vloeren en het schilderwerk is ook al bijna klaar! Via Social Schools ontvangt u volgende week de foto’s van het
eindresultaat.

Groen ontdekplein
Zet het alvast in uw agenda: tijdens de nationale burendag op 26 september nodigen wij u
uit om samen met ons een start te maken met de werkzaamheden voor de nieuwe
inrichting van het schoolplein. We willen starten met het verwijderen van betontegels op
de plek waar ons avontureneiland komt. Nadere info volgt z.s.m.

Vakantierooster 2020-2021
Studiedag team
Meilândag (personeelsdag)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Paasmaandag
Koningsdag
Meivakantie incl. Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie
Margedag
Studiedagen

Vr. 25 sept. 2020
Vr. 2 okt. 2020
12-16 okt. 2020
21 dec.- 1 jan. 2020/2021
22 febr.- 26 febr. 2021
2+5 april 2021
27 april 2021
3-14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli - 20 aug. 2021
Nader te bepalen *
Nader te bepalen **

* In ons vakantierooster hebben wij een margedag opgenomen voor bijvoorbeeld een Elfstedentocht of calamiteiten
waardoor wij niet in het schoolgebouw kunnen lesgeven.
** Het team heeft dit jaar 5 studiedagen. De eerste is gepland op 25 september. De overige vier dagen maken wij u
z.s.m. bekend.

Gouden weken
We starten maandag met de Gouden Weken. Hierin staat het creëren en versterken van het groepsgevoel centraal.
Daarnaast is er aandacht voor het oppakken van routines en het herhalen van regels en afspraken op school. In de
eerste weken van september nemen we de CITO-toetsen af, als basis voor de groepsplannen van het komende
schooljaar.

Kalender & ouderhulp
In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons de schoolkalender met daarop de data van
vakanties, 10 min. gesprekken, CITO-weken, schoolreis, kamp ed. Deze schoolkalender wordt per gezin op papier
meegegeven aan uw oudste kind. Daarnaast geven wij de ouderhulpbrief mee naar huis. Hierop kunt u invullen bij
welke activiteiten wij gebruik mogen maken van uw talent, tijd en helpende handen. Samen maken we de school en
daar hebben wij ouders en grootouders bij nodig. Wij ontvangen de ouderhulpbrief graag op 1 september terug op
school.

Goede doelen
Waar de kinderen vorig jaar iedere maandag een financiële bijdrage konden inleveren voor een goed doel gaan we
dit jaar een aantal goede doelen steunen op projectbasis. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een kleedjesmarkt,
een sponsorloop of een gezellige pleinbingo. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via Social Schools.

Een fijn schooljaar toegewenst!
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