
Kinderboekenweek GI-GA-GROEN! 
 
Op school zijn we volop aan de slag met de kinderboekenweek! Het 
thema ‘Gi-Ga-Groen!’ staat centraal en de hele school kleurt al mooi 
groen.  
 
Na een flitsende start afgelopen dinsdag (zie foto) vinden er diverse 
activiteiten plaats op school. Er is voorgelezen door pakes en beppes in 
de groepen, groep 7/8 heeft de rugzakroute gelopen in Oudemirdum, 
groep 5/6 is naar het bosbeestenpad geweest, groep 3/4 gaat naar het 
dassenpad en groep 1/2 naar het kabouterpad. Prachtige uitjes in de 
natuur waar we weer 
ontzettend veel van leren. 
 
Daarnaast staat lezen, 
leesplezier en 
leesbevordering centraal 
de komende twee weken.  
 
In deze nieuwsbrief lees je 
weer van alles over wat er 
speelt op onze school.  
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Elisah van Zanden 
Directeur  
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Even contact? 
Samenlevingsschool 
Bloei 
Buorren 21 
8493 LC Terherne 

0566-689500 
directie.bloei@cbo-
meilan.nl  
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7 & 24 oktober | Studiedag 
In de maand oktober staan er 2 studiedagen gepland. De eerste 
studiedag is op vrijdag 7 oktober (morgen). Ook maandag 24 oktober, 
de dag na de herfstvakantie zijn de kinderen nog vrij.  
Tijdens deze studiedagen gaan we als team verder met het verdiepen 
van onze visie en missie en bespreken we onderwijsinhoudelijke zaken.  
 
22 & 23 oktober | Proef de Kunst 
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober staan de deuren van onze school 
weer open tijdens ‘Proef de Kunst’. Diverse kunstenaars zullen in onze 
school exposeren in de lokalen. 
In de gymzaal zijn de foto’s van de kinderen die meegedaan hebben aan 
de fotowedstrijd te zien. Ook worden de kunstwerken van de 
Berneboekedei tentoongesteld en is er nog kunst te zien wat de 
kinderen op school gemaakt hebben tijdens het werkplaatsleren. 
 
Kortom: heel veel te zien, heel veel te doen, de deuren van de school 
zijn open. Je bent van harte welkom! 
 
31 oktober t/m 4 november | Verkeersweek 
In de week van 31 oktober houden we een verkeersweek op Bloei. 
Tijdens deze week krijgen de kinderen diverse verkeerslessen, zowel 
theorie als praktijk. Meer informatie volgt via Social Schools. 
 
4 november | Inloopochtend voor ouders 
Op vrijdag 4 november bent u 
tussen 08.30 en 09.00 uur van 
harte welkom om een kijkje te 
nemen in de groepen. De 
kinderen en leerkrachten zijn op 
dat moment aan de slag zoals we 
dat dagelijks doen. Het geeft u 
een mooi kijkje van onze school in 
bedrijf! 

 

Agenda 

7 oktober 
Studiedag, leerlingen 
hele dag vrij. 
 
14 oktober 
Afsluiting 
kinderboekenweek en 
start herfstvakantie. 
 
22 & 23 oktober 
Proef de Kunst op 
school 
 
24 oktober 
Studiedag, leerlingen 
hele dag vrij. 
 
25 oktober 
Weer naar school. 
MR vergadering. 
 
31 oktober t/m 4 
november 
Verkeersweek. 
 
4 november 
08.30 - 09.00 uur 
inloopochtend voor 
ouders. 
Nieuwsbrief oktober. 
 

Bloei, skoalle foar de mienskip!



Noodnummers 
In ons administratiesysteem hebben wij voor alle leerlingen noodnummers staan. We gaan er 
vanuit dat er niets gewijzigd is in deze nummers t.a.v. vorig jaar. Mocht er wel wat veranderd zijn 
wilt u dit dan doorgeven op school? Dan passen wij het aan!  
We hopen het natuurlijk niet nodig te hebben maar als het nodig is kunnen we in ieder geval 
iemand bereiken. 
 
Nieuws uit groep 3 en 4 
We zijn het jaar goed van start gegaan en hebben al veel nieuwe dingen geleerd. Met groep 3 
hebben we nu 15 letters behandeld en leren we zoemend en vlot lezen. Wisten jullie dat er heel 
veel letters in Terherne te vinden zijn? Wij zijn er op uit geweest om letters te zoeken en hebben er 
heel veel gevonden! Met letters kun je woorden en zinnen schrijven. Ook kunnen wij de cijfers tot 
10 schrijven en ermee rekenen. 
 
Groep 4 heeft gerekend met tijden en geld. Handig om te weten hoe lang iets duurt en hoe laat je 
ergens moet zijn. We zijn in de winkel van Terherne geweest, om te leren hoe je uitrekent wat je 
moet betalen en hoeveel geld je dan terug krijgt. We hebben de ingrediënten voor de 
courgettesoep gekocht. 
 
Want met groep 3 en 4 hebben we een moestuin waarvan we nu courgettes oogsten. Een 
gigantische courgette is het geworden! Samen hebben we de ui, courgette en knoflook gesneden, 
water afgemeten en kruiden toegevoegd. We hebben geproefd; veel kinderen moesten wennen 
aan de smaak. 
 
Verder zijn we op excursie geweest naar Steampoint (groep 3) en hebben we de egelsurvivaltocht 
gedaan. Nao kwam voorlezen in de klas over de blaadjesdief en volgende week staat het 
dassenpad op het programma. Allemaal in het teken van de Kinderboekenweek met het thema 
“Gi-ga-groen”. Wij maken er een fan-TAS-tisch jaar van! 



Nieuws van de peuters 
Na een heerlijke warme zomer zijn we weer volop gestart! Het was een gezellig weerzien met alle 
kindjes op de groep. Wij mochten ook 3 nieuwe kindjes verwelkomen bij ons, leuker kan het jaar 
niet starten. 

Op dit moment hebben we het thema "Ajuparaplu". Pak je paraplu 
maar uit de kast, want de herfst is weer begonnen! We hebben 
samen een paraplu opgehangen met allemaal vallende druppels. 
Hoera wat wordt het lokaal daar kleurrijk van! Om in het thema te 
blijven leren we woorden in de kring die alles te maken hebben met 
de herfst. Het wordt weer een gezellig en leerzaam seizoen! 
 
Lampionnen maken! | Woensdag 2 & 9 november 
Op woensdagmiddag 2 en 9 november gaan we lampionnen maken 
met de kinderen. We zouden het erg leuk vinden wanneer u komt 
helpen? Zet u het vast in de agenda? Meer informatie volgt via Social 
schools. 
 
Ouderpanel 
Vorige week was de eerste ouderpanelvergadering van het schooljaar. We hebben gesproken 
over het betrekken van de hele regio bij onze school, over de Kanjertraining en over de stappen 
die we moeten ondernemen mochten er weer landelijke maatregelen tegen Corona plaatsvinden. 
Het was weer een waardevolle avond met elkaar! Zin om aan te sluiten? Dat kan gerust! Geef je op 
via Elisah van Zanden. 
 
Halen en brengen van kinderen 
Het halen en brengen van de kinderen met de auto levert soms gevaarlijke situaties op. We willen 
iedereen vragen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen. Kom je toch met de auto? 
Houd dan de rijrichting aan door aan de kant van het Landalpark erin te rijden en bij de Buorkerij 
er weer uit te rijden. Dus vanaf de kant van Terkaple rechtsaf de straat inslaan. Samen zorgen we 
voor een veilige omgeving. Bedankt! 

Nieuws van de leerlingenraad 
De nieuwe leerlingenraad voor dit schooljaar bestaat uit 
Brecht (groep 5) Yme (groep 6) Thomas (groep 7) en 
Mathijs (groep 8). Ze hebben hun eerste vergaderingen 
gehad. 
 
Ze gaan de ideeënbus verven en er een mooi plekje voor 
zoeken in de school. Ook hebben ze gekeken naar ‘the 
Global Goals’. Hier hebben ze 1 uitgekozen waar ze aan 
willen werken dit schooljaar. Dit is nummer 12: 
verantwoordelijk consumeren en hergebruiken. Zij hebben 
bij dit doel al leuke ideeën bedacht. 
 
In de volgende vergadering gaan ze kijken naar een goed 
doel wat ze willen steunen. De leerlingenraad krijgt het druk dit schooljaar. Zet ‘m op! 



Kinderboekendag | Zondag 16 oktober 
Op zondag 16 oktober is het weer zover: de Kinderboekendag. 
Deze dag staat in het teken van ‘Gi Ga Groen’. Door het dorp heen zijn allemaal 
verschillende activiteiten, van muziek tot voorlezen, er is voor ieder wat wils. 

De kinderen zijn op school druk bezig met het uitbeelden van een boek in een 
kistje of pallet. Ook deze pallets en kistjes gaan wij een mooi plekje geven in de 
school en zijn te bewonderen tijdens Proef de Kunst. 
 

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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