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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

In alle groepen 
hebben we de 

afgelopen weken W&T 
lessen gehad! Stop motion 

filmpjes maken, green 
screen, noem maar op! 

De 
workshop 

familieverhalen 
was een groot 

succes!

Toneellezen in 
het Frysk is iets 

waar groep 7 & 8 
mee oefent!

De peuters en 
kleuters spelen 

altijd samen buiten, 
heel gezellig!

We starten na de 
voorjaarsvakantie met 

het thema: I’m a Survivor 
tijdens het 

werkplaatsleren.
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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 
inspirerend. 
 
Inspirerend | Verrassend, aanstekelijk, motiverend 
 
Als team stimuleren we je om het beste uit jezelf en elkaar te 
halen. Bijvoorbeeld door leerlingen te inspireren met verrassende lessen en activiteiten in de 
omgeving. Ook motiveren we elkaar als collega’s om elke dag weer een beetje te groeien. We 
werken niet op de automatische piloot en ook niet doelloos. Wat we doen, doen we met een 
aanstekelijke energie. Zo blijven we elkaar verwonderen. 

 
 

Het verhaal van Bloei!



Woensdag 22 maart | Open dag voor nieuwe ouders! 
Woensdagochtend 22 maart zijn nieuwe ouders van harte welkom om een kijkje te nemen op 
school. Tussen 9.00 en 12.00 uur staan onze deuren open. Ben je of ken je nog ouders die 
interesse hebben in onze school? Geef het vooral door, iedereen is van harte welkom! Mocht 
het woensdag de 22e niet goed uitkomen dan is het natuurlijk altijd mogelijk om een andere 
afspraak te maken. 

Onze website is helemaal vernieuwd! Neem je een kijkje? 
www.bloei-meilan.nl

http://www.bloei-meilan.nl


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 besproken.  
 
10 februari | Warme truiendag | Verwarm jezelf, niet de wereld!  
Wanneer iedereen een graadje lager zou stoken bespaart dat 1 megaton 
aan CO2. Warmetruiendag wil de CO2, uitstoot nú omlaag, niet pas in 
2030, ’50 of ’70. Dat kan wanneer we samen in actie komen en samen 
energie gaan besparen. Inmiddels doen er zo’n 3 miljoen mensen mee 
aan warmetruiendag. Toch fijn dat ook wij daar aan bij mogen dragen.   
 
Wij zetten daarom op 10 februari de verwarming lager. We trekken een 
lekkere warme trui aan en houden onszelf zo lekker warm. We zullen de 
kinderen deze dag meenemen in waarom we mee doen en zullen in 
gesprek gaan over het klimaat. Wat kunnen we nu al doen? Meer 
informatie vind je op warmetruiendag.nl  
 
14 februari | Oudergesprekken 
Op dinsdag 14 februari staan de oudergesprekken gepland. Tussen 14.30 
en 17.30 uur kan je je inschrijven voor een gesprek. Voor de groepen  
1 t/m 6 duren de gesprekken 10 minuten. De gesprekken voor groep 7 & 
8 duren 15 minuten in verband met het (voorlopig) advies voor het 
voortgezet onderwijs. De gesprekken vinden op school plaats en de 
kinderen mogen mee naar dit gesprek.  
 
De inschrijving via Social Schools is inmiddels geopend! 
 
13 t/m 17 maart | Verkeersweek 
De week van 13 t/m 17 maart staat in het teken van Verkeer! Alle groepen 
zullen weer praktische verkeerslessen krijgen op de skeelerbaan. 
Daarnaast is er voor groep 7 & 8 een praktisch verkeersexamen in en 
rondom Terherne. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die op 
maandagochtend 13 maart (tijdstip volgt) op een bepaald punt willen 
staan om te kijken of het fietsen goed gaat. Wil je ons hier bij helpen? 
Graag! Geef het aan bij Gerda, Alja of bij Elisah of schrijf je vanaf maandag 
in op Social Schools. 
 
21 maart | Inloopochtend voor ouders & belangstellenden 
Op dinsdag 21 maart ben je tussen 08.30 en 09.00 uur van harte welkom 
om een kijkje te nemen in de groepen. Je ziet dan de meest inspirerende 
activiteiten! 

Jij komt toch ook? 

Agenda 
8 februari 
Rapport mee 
 
10 februari 
Warme truiendag 
 
14 februari 
Oudergesprekken 
 
Week 9 
Voorjaarsvakantie 
 
Maandag 6 maart 
Werkplaatsleren 
start thema ‘leven 
en overleven’. 

Week 11 
Verkeersweek 

16 maart 
MR vergadering 
 
21 maart 
Inloopochtend voor 
ouders en andere 
belangstellenden 
van 8.30 - 9.00 uur. 

22 maart  
Open dag voor 
nieuwe ouders 

23 maart 
Ouderavond Bloei 

Week 13 
Week van het geld 

31 maart 
Nieuwsbrief 
 
 



23 maart | Ouderavond Bloei 
Donderdagavond 23 maart staat onze ouderavond gepland. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren open 
en maken we er een inspirerende avond van! Benieuwd welke onderwerpen op het programma 
staan en welke gastsprekers we ontvangen? Dit hoor je binnenkort! 
 
Sociaal wijkteam jeugd en gezin de Fryske Marren 
Het sociaal wijkteam jeugd en gezin de Fryske Marren organiseert met regelmaat gratis trainingen. 
Deze zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. In de bijlage een folder met daarin 
informatie over diverse trainingen. Aanmelden kan via groepstrainingenjeugd@defryskemarren.nl.  

Werkplaatsleren | Familieverhalen 
Families zijn er in allemaal soorten en maten. Families die met zijn allen 
bij elkaar wonen, families die veel reizen, families die groot of juist 
klein zijn. Op 25 januari zijn er verschillende mensen op school 
geweest om te vertellen over hun familieverhalen. Wat een prachtige 
dingen hebben we gehoord! De komende weken gaan we nog 
verder met dit thema. Wie hoort er wel en wie hoort er niet bij jouw 
familie. Hebben we een familiewapen of kunnen we er één maken 
misschien? Aan het eind van dit thema presenteren de kinderen aan 
elkaar wat ze hebben geleerd door het inrichten van een 
tentoonstelling. Wie weet zien we wel een foto/portret van jou erbij!  

Een kijkje bij de peuters 
De eerste maand van het jaar is omgevlogen! We hebben alweer een paar nieuwe kindjes mogen 
verwelkomen, wat een gezelligheid met elkaar! Op dit moment zijn we bezig met het thema 
familie. We leren alles over ons huis, waar we bijvoorbeeld slapen, eten en ook wie we allemaal in 
de familie hebben. Wat kunnen de kinderen hier leuk over vertellen, met soms hele grappige 
verhalen! De kinderen vinden samen een broodje eten nog steeds een van de leukste bezigheden 
op de groep. Wie weet wat ze aankomende maand weer allemaal op hun brood smeren. Het gaat 
in ieder geval weer een gezellig feestje worden.  
 
Vrijwilliger voor de peuters gezocht! 
Op dinsdag- en donderdagochtend tussen 8.30 en 12.30 uur zijn de peuters bij ons op school. 
Samen met juf Kirsten doen ze de leukste, gezelligste en meest creatieve dingen tijdens de 
ochtend. Heb je zin om een uurtje (of 2) te helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger! Dat kan via 
Elisah van Zanden.  

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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