
Op naar een mooi 2023! 

De beste wensen voor 2023! Wij wensen alle ouders, kinderen en 
andere betrokkenen bij onze school alle goeds voor het nieuwe jaar. 
Veel gezondheid, geluk en nieuwe inspiratie gewenst.  
 
Na twee heerlijke weken kerstvakantie is het jaar 2023 alweer volop in 
bedrijf. Afgelopen maandag zijn we gestart met een gezamenlijke toost 
op het nieuwe jaar. Daarnaast waren er allemaal babyfoto’s te zien. En 
wie is nu wie? Een leuke puzzel waar de kinderen de hele week druk 
mee in de weer waren. Gelukkig weten we inmiddels de antwoorden! 

De maand januari is rustig op school. Er wordt hard gewerkt door de 
kinderen in de klassen en over het thema familieverhalen wordt veel 
gesproken, onderzocht en gepresenteerd. 

Op naar een mooi nieuw jaar waarin we samen weer op avontuur gaan! 
 

Nieuwsbrief januari 
Schooljaar 2022-2023

SAMENLEVINGSSCHOOL BLOEI                                                                                                                            5

Even contact? 
Samenlevingsschool 
Bloei 
Buorren 21 
8493 LC Terherne 

0566-689500 
directie.bloei@cbo-
meilan.nl  

OPEN 
Ruimdenkend, 

persoonlijk, betrokken 

INSPIREREND 
Verrassend, 
aanstekelijk, 
motiverend 

OPTIMISTISCH 
Bevlogen, potentie, 

creatief

AVONTUURLIJK 
Nieuwsgierig, 

ontdekkend, werelds
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Als je samen op ontdekking gaat, verrijk je je wereld! 
Dat is waar wij als school in geloven en geven we vorm met onze 
vier kernwaarden open, optimistisch, inspirerend en avontuurlijk.  
 
In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op onze kernwaarde 
open. 
 
Open | ruimdenkend, persoonlijk, betrokken 
Als dé skoalle foar de mienskip is ‘open’ een de waarde waar wij 
om (h)erkend willen worden. We zijn ruimdenkend en staan open 
voor anderen. We zijn nieuwsgierig naar de manier van denken en doen van een ander. We zijn 
betrokken bij onze leerlingen, ouders, collega’s en de omgeving. Dit doen we door ons in te leven 
in de ander, de vraag achter de vraag te ontdekken en de eerste stap te zetten in de 
communicatie. Bij Bloei zijn we meer dan gastvrij, we handelen en communiceren altijd 
persoonlijk. 

 

 

Het verhaal van Bloei!



 
Vanaf 16 januari | Afname Cito leerlingvolgsysteemtoetsen 
Vanaf maandag 16 januari starten we in de groepen 2 t/m 8 met de CITO 
leerlingvolgsysteem toetsen. Dit zijn toetsen waarin de leerstof van het 
afgelopen half jaar getoetst wordt. Dit geldt voor de vakken rekenen, 
spelling, lezen en begrijpend lezen. Voor elke groep wordt deze toets op 
een passende manier, aansluitend bij de leeftijd, afgenomen. De 
uitslagen van de toetsen worden met u besproken tijdens de 
gesprekken in februari. 
 
19 januari | Ouderpanelvergadering 
Het ouderpanel vergadert donderdagavond 19 januari vanaf 20.00 uur 
op school. Deze keer gaan we het hebben over het werkplaatsleren, 
identiteit en de verkeerssituatie rondom school.  
 
25 januari | Nationale voorleesdag 
Wij starten woensdag 25 januari met een voorleesontbijt. Alle kinderen 
nemen zelf hun ontbijt mee naar school, voor wat te drinken wordt 
gezorgd. Samen eten we dan ons ontbijt op en tijdens dit ontbijt worden 
de kinderen voorgelezen door een leerkracht van een andere groep. 
Een gezellige start van de dag! 

8 februari | Rapporten mee 
Op woensdag 8 februari krijgen de kinderen de rapporten mee naar 
huis. De inhoud van deze rapporten wordt tijdens de oudergesprekken 
op 14 februari met u besproken. Begin februari ontvangt u via Social 
Schools een link voor het inschrijven van deze gesprekken. 

Agenda 
 
Vanaf 16 januari 
Afname Cito 
leerlingvolgsysteem 
toetsen. 
 
19 januari 
Ouderpanel 
vergadering. 
 
25 januari 
Nationale 
voorleesdag & 
workshop 
familieverhalen 
 
3 februari 
Nieuwsbrief 
 
8 februari 
Rapport mee 
 
14 februari 
Oudergesprekken 
 



Familieverhalen 
Afgelopen maandag zijn we het jaar gezamenlijk gestart met een gezellige nieuwjaarsborrel en 
hebben we onze ogen uitgekeken bij de prachtige babyfoto’s die in de school verspreid hangen.  
Kortom het thema familieverhalen is gestart! 
Natuurlijk komt er dit thema nog meer aan bod. Op woensdagmiddag 25 januari van 13.00 tot 
14.00 uur houden we workshops op school. Voor deze workshops zijn we op zoek naar mensen 
(ouders, pakes, beppes, buurman, buurvrouw of een ander familielid/bekende) die iets willen 
vertellen over: 
  
-          Een (familie)beroep; 
-          Hoe was het ‘vroeger’ binnen het gezin; 
-          De familie; 
-          Waar je familie van oorsprong vandaan komt; 
-          Familie in het buitenland; 
-          Familieverhaal; 
-          Betekenissen van achternamen/ familiewapen en dergelijke; 
-          Bekende familie portretten; 
-          Of iets anders wat volgens jou passend is bij het thema ‘familieverhalen’. 
  
Hierbij willen we graag weten voor welke groep(en) je dit zou willen vertellen (gr 1-4/ gr 5-8/ gr 
1-8). We gaan ervan uit dat dit ongeveer 15 minuten duurt.  
We maken dan een roulatiesysteem waardoor er meerdere groepen kinderen bij je langskomen. 
Natuurlijk krijg je van te voren te horen hoe het programma er precies uit ziet.  
  
Geef je snel op via de agenda van social schools (voor dinsdag 17 januari). Geef hierin aan wie er 
komt, waar diegene over vertelt en voor welke groep het geschikt is.  
Mocht dit niet lukken dan kun je altijd een bericht sturen naar Ytje (via social schools of via 
y.kramer@cbo-meilan.nl)  
  
We hopen op veel prachtige familieverhalen! 
 
Nieuwe leerlingen 
De afgelopen tijd zijn er 2 nieuwe gezinnen bij ons op school gekomen. Een gezin uit Oekraine en 
een gezin uit Afghanistan.  
In groep 1 & 2 zijn Liliya en Moqadas gestart. Zij zijn de hele week bij ons op school. In groep 3 & 4 
zijn op de woensdagen Vitaliy en Salwa aanwezig, in groep 5 & 6 Kalsoom en in groep 7 & 8 
Meiwand. De kinderen vanaf groep 3 zijn op de andere dagen naar de taalklas in Joure. Welkom 
op onze school!

Communicatie  
Heb je 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. Heb je  een vraag of opmerking, aarzel 
dan niet om even binnen te lopen. Wil je een langer gesprek met de 
leerkracht of directie dan is het verstandig om een afspraak te maken.
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