
Op naar een nieuw schooljaar! 
 
Na 6 heerlijke weken vakantie met prachtig zomers weer mogen we 
weer aan de slag! Komende maandag 29 augustus start schooljaar 
2022-2023 ook op onze school. Hopelijk is iedereen weer uitgerust om 
het nieuwe schooljaar vol energie te beginnen. 
 
Afgelopen week zijn wij alweer druk aan de slag geweest om alles op 
school weer in te richten en klaar te zetten. Ook de eerste vergadering 
zit er alweer op. Wij hebben er zin in! 
 
Komende maandag start de school om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur bent u 
van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee het 
schooljaar te openen. We hopen veel ouders deze ochtend te 
begroeten. 
 
Net zoals vorig schooljaar ontvangt u elke 1e vrijdag van de maand via 
Social Schools de nieuwsbrief. Hierin vindt u alle informatie voor de 
komende weken. Ook leest u hierin alles over het reilen en zeilen op 
school. Belangrijk om in de gaten te houden dus! 
 
Wij wensen alle kinderen en ouders een heel goed schooljaar toe en 
hopen er met elkaar weer een fantastisch jaar van te maken! 

Elisah van Zanden 
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Even contact? 
Samenlevingsschool 
Bloei 
Buorren 21 
8493 LC Terherne 

0566-689500 
directie.bloei@cbo-
meilan.nl  
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Team Bloei | Schooljaar 2022-2023 
Dit schooljaar starten wij met onderstaand team (van links naar rechts):  

Marga Holtrop (groep 3 & 4), Alja Risselada (groep 7 & 8), Tetsje Hibma (intern begeleider, groep 
1, 2, 3 & 4), Ria v/d Wal (groep 5 & 6), Ytje Kramer (groep 1 & 2 en groep 7 & 8), Pyt Hibma (groep 
5 & 6), Elisah van Zanden (directeur), Michèle Charité (ondersteuner), Lalita Potma (ondersteuner) 
en Gerda Hemstra (ondersteuner). 

 

Bloei, skoalle foar de mienskip!



Jaarkalender schooljaar 2022-2023 
Volgende week ontvangt u de nieuwe jaarkalender. Hierop vindt u alle 
belangrijke informatie voor komend schooljaar. De kalender is ook te 
vinden in Social Schools.  
 
Social Schools  
Via de app Social Schools wordt alle berichtgeving vanuit school naar 
ouders verzonden. Via een koppelcode wordt elke ouder gekoppeld 
aan de school, de groep en je eigen kind(eren). Alle kinderen zijn weer 
in de goede groepen geplaatst dus als het goed is, is alles weer in orde. 
Mochten er toch problemen zijn met Social Schools wilt u dan even 
contact met ons opnemen?  

Activiteiten  
De komende weken staan er weer diverse activiteiten op het 
programma (zie jaarkalender). Onderstaand een kort overzicht:  
 
Maandag 29 augustus | Start schooljaar  
Komende maandag 29 augustus bent u vanaf 8.15 uur van harte 
welkom voor een kopje koffie of thee.  
 
Woensdag 7 september 
Op woensdag 7 september vinden de startgesprekken plaats. 
Volgende week ontvangt u via Social Schools een bericht om in te 
schrijven voor deze gesprekken. Ook ontvangt u dan meer informatie 
over de inhoud van deze gesprekken.  
 
Woensdag 14 september 
Op woensdag 14 september is er tussen 16.00 en 17.00 uur 
informatiemiddag voor ouders. U bent van harte welkom! Meer 
informatie ontvangt u via een apart bericht op Social Schools. 
 
Vrijdag 6 oktober 
Nieuwsbrief september 2021. 

Agenda 

29 augustus 
Eerste schooldag 
schooljaar 2022-2023 
 
2 september 
Alle leerlingen om 
12.00 uur vrij i.v.m. 
Terhernster merke.  
 
5 september 
Leerlingen zijn de hele 
dag vrij i.v.m. een 
studiedag. 
 
7 september 
Startgesprekken 
 
8 september 
MR vergadering 
 
12 september 
Luizencontrole 
 
12 september 
Start werkplaatsleren 
thema: Proef de Kunst! 
 
14 september 
Om 16.00 uur 
informatiemiddag voor 
ouders 
 
27 september 
Ouderpanel 
vergadering 
 
5 oktober 
Kinderboekenweek 
 
6 oktober 
Nieuwsbrief 
 
7 oktober 
Studiedag, leerlingen 
hele dag vrij. 



 

Even voorstellen | Ramona Steinbach 
Hallo allemaal, 

Vanaf september volg ik de opleiding tot onderwijsassistente op de ROC 
Friese Poort te Sneek. Elke maandag en dinsdag zal ik aanwezig zijn in 
groep 1/2 bij juf Tetsje. Ik heb er ontzettend veel zin in! 

Maar eerst zal ik me even kort aan jullie voorstellen: 
 
Mijn naam is Ramona Steinbach, ik ben 40 jaar oud en ik ben getrouwd met 
Hasko. Samen wonen we met onze drie  kinderen: Fynn (16), Nynke (9) en 
Tygo (5) in Joure. 
 
Graag sta ik in de ochtend wat eerder op om een rondje hard te gaan lopen, 
verder kan ik genieten van lekker eten en het lezen van een leuk boek. Tijdens de 
vakantie trekken wij graag met onze oude camper rond. 
 
Ik verheug me erop de kinderen en u persoonlijk te ontmoeten. Op naar een leuk 
schooljaar! Oant sjen! 

Gymnastiek  
Komende maandag starten we met de gymnastieklessen. 
Het is belangrijk dat de kinderen geschikte 
gymnastiekkleding en schoenen mee naar school nemen. 

Onderstaand het gymnastiekrooster.  

   12.30 uur  13.20 uur 
Maandag:  Groep 3/4  Groep 7/8 
Dinsdag:  -   Groep 3/4 
Donderdag:  Groep 5/6  Groep 7/8 
Vrijdag:  -   Groep 5/6 

Groep 1 & 2 spelen dagelijks buiten en maken soms gebruik van de gymnastiekzaal. Wilt u 
ervoor zorgen dat er geschikte schoenen (liefst met klittenband) aanwezig zijn op school? 

Communicatie  
Heeft u vragen of opmerkingen over de onderwerpen uit deze 
nieuwsbrief? We horen het graag. We stellen een open en directe 
communicatie met ouders en verzorgers erg op prijs. Heeft u een vraag of 
opmerking, aarzel dan niet om even binnen te lopen. Wilt u een langer 
gesprek met de leerkracht of directie dan is het verstandig om een 
afspraak te maken.
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