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Januari 2019 

OBS Bloemhof 
2e Balsemienstraat 14, 
3073 VE Rotterdam 

www.obsbloemhof.nl, 

010 484 90 93 

Beste ouders en verzorgers, 

De eerste maand van het jaar 2019 zit er al weer op. Een 
maand vol spanning voor de meeste kinderen door de 
citotoetsen die gedaan moesten worden. Er stonden ook veel 
uitstapjes op het programma afgelopen maand, zo zijn de 
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 naar het filmfestival 
gegaan. Ook hebben de kinderen cultuurtripjes gedaan die 
behoren tot het cultuurtraject Rotterdam.  In deze nieuwsbrief 
kunnen jullie daar meer over lezen. 

Met vriendelijke groet, 

De directie Obs Bloemhof 

Zwemles 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van de groepen 6 
hun laatste zwemles gehad. Vanaf komende dinsdag zullen de 
kinderen van groep 5 wekelijks zwemles krijgen. 

Agenda 

 23-02 Start voorjaarsvakantie

  Adviesgesprekken groep 8 
Komende weken zullen de 
adviesgesprekken plaatsvinden. 
De gesprekken zullen 
plaatsvinden met de leerkracht 
van groep 8 en u wordt samen 
met uw kind verwacht. U krijgt 
hiervoor binnenkort een brief met 
de datum en het tijdstip waarop 
u verwacht wordt.

  Belangrijk nieuws, ouderkamer. 
Elke donderdag is er 
koffieochtend, kom allemaal 
gezellig. Directie sluit hier ook bij 
aan voor het beantwoorden van 
eventuele vragen. Afgelopen 
donderdag waren ook de 
mensen van het wijkteam 
aanwezig om zich voor te stellen. 
Jullie kunnen hen vanaf nu 1 keer 
per maand verwachten in de 
ouderkamer, waar zij interessante 
voorlichtingen zullen geven. 

http://www.obsbloemhof.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fh2oharmelen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F4%2F2015%2F06%2Fdukkie-duikt.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fh2oharmelen.nl%2F2016%2F01%2F28%2Fextra-zwemlessen%2F&docid=qupJRIu5duYf8M&tbnid=Su9xFkdZSYA0IM%3A&vet=10ahUKEwiRy-i6nJrgAhWDIVAKHauABw8QMwhNKA8wDw..i&w=800&h=965&bih=763&biw=1368&q=zwemles&ved=0ahUKEwiRy-i6nJrgAhWDIVAKHauABw8QMwhNKA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcultuurtrajectrotterdam.nl%2FUpload%2Flogo-CTR-color-cirkel.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcultuurtrajectrotterdam.nl%2Fpraktische_info&docid=8jAVSvWN8gfh8M&tbnid=bOI0H8FI6RBxpM%3A&vet=10ahUKEwiZ14_VnJrgAhVGalAKHYrIBjMQMwg6KAAwAA..i&w=952&h=508&bih=763&biw=1368&q=cultuurtraject&ved=0ahUKEwiZ14_VnJrgAhVGalAKHYrIBjMQMwg6KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Cultuurtraject 
De kinderen van de Bloemhof nemen deel aan het 
cultuurtraject Rotterdam. Het Cultuurtraject Rotterdam is het 
basisaanbod cultuureducatie voor leerlingen uit het 
Rotterdamse onderwijs. De kinderen maken door dit 
cultuurtraject tijdens hun schoolloopbaan kennis met alle 
kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, 
erfgoed en literatuur. Een leerling die vanaf groep 1 van het 
primair onderwijs tot en met het 4e leerjaar voortgezet 
onderwijs deelneemt aan het Cultuurtraject Rotterdam, maakt 
in elf jaar in meer dan twintig projecten kennis met kunst en 
cultuur. Gedurende deze projecten worden leerlingen langs 
concertzalen, theaters en musea geleid. Ook worden ze in 
contact gebracht met beeldend kunstenaars, dansers, acteurs, 
fotografen, muzikanten,  regisseurs, choreografen, filmmakers 
en ontwerpers. Met denkers en met makers, amateurs en 
professionals. 

 
 
Ouderfonds 
Het primair onderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt 
elke school een vrijwillige ouderbijdrage: het schoolfonds. Deze 
vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de 
overheid niet betaalt, maar die de school toch belangrijk vindt 
voor de kinderen. Wat doen we met het schoolfonds? 
 
Van het schoolfonds worden betaald: 
• kosten van het sinterklaasfeest, kerstviering, Paasontbijt;  
• buskosten bij uitstapjes naar de kinderboerderij, dierentuin en 
musea;  
• het schoolreisje;  
• Afscheidsdag van groep 8. 
 
Het ouderfonds bedraagt € 45,per kind per schooljaar. Voor het 
tweede kind uit een gezin is het € 40, en voor andere kinderen 
uit hetzelfde gezin is het € 35,- 
 
U kunt op school alleen pinnen en contactloos betalen, ook 
kunt u de ouderbijdrage overmaken op rekening nummer 
NL07RABO 0328081671. Vergeet hierbij niet de naam(en) van 
uw kind en groep bij te vermelden. 

 

 

 
 

 

 
  Basisschool app 
 
17 januari hadden we een 
workshop voor ouders, betreft 
onze nieuwe bloemhof app.  
We hebben besloten om geen 
brieven meer te sturen naar huis.  
Voor diegene die op 17 januari 
niet konden komen; korte uitleg 
over de nieuwe app! 
 
Allereerst de oude Bloemhof app 
te de-installeren/ verwijderen en 
alvorens de nieuwe app te 
installeren, “basisschool app” (via 
Goole Play of App Store). 
Eenmaal geïnstalleerd en 
geopend wordt er gevraagd, 
“Zoek je school”, hier vult u ‘ 
Bloemhof ’ in en zo gaat u verder. 
Wanneer er wordt gevraagd, 
vooral voor ouders en verzorgers 
die er niet waren, om login aan te 
vragen, klikt u erop en daarna vult 
u de vragen volledig in; 
- Uw voornaam en  
achternaam 
- E-mail en telefoon nummer 
- Laatste 4 cijfer van de BSN 
Nummer per kind  
Als alles goed verloopt dan is er 
nog een ding wat u nog moet 
doen; 
Hoofscherm >>> Groepen >>>  
Push naar aan. 
 
Lukt het niet kom even langs dan 
help ik u graag verder. 
 
Sahin 
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