maart 2021

Nijsbrief

Uitgevlogen..
De vogels en andere opgezette dieren uit de vitrine in de school zijn
uitgevlogen.. We hebben de collectie schoongemaakt en opnieuw geordend in
de vitrinekast bij de ingang van de gymzaal. Stagejuf Marleen zorgt er met een
groepje medestudenten voor dat de kinderen informatie over de dieren op een
smartphone of Ipad kunnen lezen, d.m.v. het scannen van een QR-code. Dit is
naast Nederlands en Engels, mede door de hulp van pake Michiel Brandsma,
ook in het Fries mogelijk.
De dieren die we dubbel hadden of er niet meer bij pasten, hebben een nieuw
plekje gekregen. Zij zijn verhuisd naar de Pabo in Leeuwarden.
Tevens hebben we twee grote nieuwe kasten in de school gekregen, daar zijn
we erg blij mee! Een stukje vloer moet nog even aangepast worden. Milou zei
heel mooi: ‘Juf, de vloer is opgeschuifd!’.

Groep 8
Wie over een paar maanden ook uitvliegen zijn de kinderen van groep 8. De
oriëntatie op het voortgezet onderwijs verliep dit jaar anders dan anders,
gelukkig hebben de kinderen allemaal een keuze kunnen maken. De eindtoets
van Route 8 vindt halverwege/eind april plaats.
Over een aantal weken begint groep 7-8 met het oefenen van het script van de
eindfilm. De kinderen van groep 8 hebben de grotere rollen en de kinderen van
groep 7 mogen deze keer ook meedoen. Over het hoe en wat met schoolreisjes
en kamp in Coronatijd vergadert juf Lalita met de leerlingenraad.

Happy Stones!
Vind jij als eerste één van onze limited editions? Dan mag je de gevonden steen
op school laten zien en ligt er een mooie prijs voor je klaar!

Open dag
Bent of kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun
zoon of dochter die het komende jaar 4 jaar wordt? Op woensdag 24
maart houden de scholen van CBO Meilân open dag voor nieuwe
leerlingen. Er kan een afspraak gemaakt worden via
directeur.bloei@cbo-meilan.nl of telefonisch via 0566-689500. U bent
van harte welkom!

Herhaald bericht:
Vacature identiteitscommissie
In 2017-2018 is er een identiteitsdocument opgesteld voor Bloei. We
willen dit document herzien zodat het klopt met de huidige situatie en
we nieuwe doelen kunnen stellen. Daarnaast is de
identiteitscommissie o.a. betrokken bij de Kerst- en Paasviering. De
identiteitscommissie is op zoek naar versterking. Mocht u met ons
mee willen denken en praten over de identiteit van onze
samenlevingsschool, dan horen wij dat graag! (Via Social schools of
directeur.bloei@cbo-meilan.nl )

Juf: “Tjitze wat kun jij al goed rekenen!
Jij kunt later wel meester worden!”
Tjitze: “Dat kin net want ik haw al mei
Klaas beslúten dat wy letter boer wurde”.

Agenda
11 maart
24 maart
2+5 april
6 april
23 april
27 april
3 t/m 14 mei

MR vergadering 19.30 (digitaal)
Open dag (op afspraak)
Goede Vrijdag en Paasmaandag (kinderen hebben vrij)
Studiedag team (kinderen hebben vrij)
Koningsspelen
Koningsdag (kinderen hebben vrij)
Meivakantie
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