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Beste ouders en verzorgers, 

De eerste maand van het jaar zit er weer op en de 
maand februari is alweer in volle gang. Afgelopen 
maand heeft in het teken gestaan, voor zowel de 
leerlingen als voor het team, van de Cito-toetsen. De 
leerlingen hebben allemaal keihard gewerkt om de 
toetsen zo goed mogelijk te maken en daar zijn wij 
hartstikke trots op. In de week van 17 februari vinden 
de rapportgesprekken plaats, tijdens deze 
gesprekken zullen naast het gedrag, de werkhouding 
en het welbevinden ook de resultaten op de 
methode- en niet methodetoetsen besproken 
worden. Jullie ontvangen daar deze week een brief 
over.  

Wij willen jullie ook in deze nieuwsbrief nogmaals 
attenderen op de bijeenkomsten in de ouderkamer, 
waar jullie natuurlijk allemaal van harte welkom zijn. 

Met vriendelijke groeten,  

De directie van Obs Bloemhof 
Henny de Koning 
Roos Hoogendorp 

 

 

 

Agenda 

6 februari Start kunstweken 

14 februari, Studiedag, leerlingen  
         vrij 

17 februari Rapportavond 

20 februari Afsluiting kunstweken 

22-02 t/m 02-03 Voorjaarsvakantie 

 

 
Nieuws vanuit de ouderkamer 
 
Juf Safiye nodigt u van harte 
uit om op donderdagochtend 
aan te sluiten in de 
ouderkamer voor een lekker 
kopje koffie en interessante 
bijeenkomsten en gesprekken. 
Houdt u alstublieft de app 
goed in de gaten want hierop 
plaatst juf Safiye regelmatig 
berichten over verschillende 
activiteiten die georganiseerd 
worden.  
 
13-02 Thuis in taal, voorlichting 
door een medewerker van 
Thuis in taal en de 
groepsleerkracht van groep 1-
2 
20-02 Ontbijt, intekenlijst hangt 
in het ouderlokaal, 3,00 per 
ouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februari 2020 

Kijkje in de groepen 

Naast dat de leerkrachten de doelen waaraan gewerkt wordt op school bekend maken bij 
de ouders zodat u als ouder zicht heeft op wat uw kind leert op school, is het belangrijk dat u 
ervaart hoe het eraan toe gaat in de klas. In de groepen 1 t/m 4 is er dan ook een wekelijkse 
inloopactiviteit, waar u natuurlijk allemaal van harte welkom bent. In de groepen 5 t/m 8 
willen wij u ook een kijkje geven, vandaar dat er deze maand ook in deze groepen een 
ouder- en kindactiviteit wordt georganiseerd. U zult hierover per app, brief en via uw kind 
worden geïnformeerd. 

 



                                            

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudertevredenheidspeiling 

Wat vindt u van Obs Bloemhof? Wat gaat goed en wat kan beter? Uw mening is belangrijk 
voor ons en het helpt ons alert te blijven op de kwaliteit van ons onderwijs. Hierom voeren wij 
een kwaliteitsonderzoek uit en wij nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen. 

Van 27 januari t/m 14 februari kunt u deelnemen aan het onderzoek. U heeft de 
begeleidende brief die hierbij hoort ondertussen allemaal via uw kind ontvangen. In de 
bijlage vindt u deze brief nogmaals, in de brief staat een link en een code voor de 
vragenlijst. 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.                                                         

 

 CZ/dagprogrammering 

In de zogenaamde focuswijken van Rotterdam Zuid (Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesluis, 
Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en Oud Charlois) wordt gewerkt aan de Children’s Zone. Dit 
betekent dat verschillende partijen samen, vanuit een gedeelde pedagogische en 
didactische visie, met scholen, kinderen van 0 tot 18 jaar extra aandacht geven en 
voorbereiden op een succesvolle toekomst. Eén van de manieren van deze extra aandacht 
zijn de 10 uur dagprogrammering, ofwel extra leertijd voor de kinderen. Op Obs Bloemhof 
wordt deze leertijduitbreiding ingezet op extra lezen en rekenen, pauzesport, extra 
bewegingsonderwijs, dans, zwemmen, theater, t Vakhuis, huiswerkbegeleiding en er wordt 
een vakantieschool georganiseerd in de zomervakantie (hier ontvangt u in de volgende 
nieuwsbrief meer informatie over).  

Obs Bloemhof had ook judo opgenomen in deze uren, echter heeft de vakleerkracht judo 
een nieuwe uitdaging gevonden waardoor het helaas niet mogelijk is om deze lessen te 
vervolgen. Wij zijn wel heel blij om te melden dat wij inzake de dagprogrammering een 
nieuwe partner hebben gevonden die in plaats van judo de kinderen extra Engels, Spaans 
en schrijfdans komt geven. Hierover heeft uw kind vandaag een brief meegekregen. 

 

Nieuwbouw 

Al enige tijd hebben jullie niks gehoord over de toekomstige nieuwbouw, dit komt doordat 
er geen nieuwe informatie is. De plannen liggen nog steeds ter inzage bij de gemeente, zij 
moeten akkoord geven voordat men verder kan. Achter de schermen wordt er dan ook 
nog hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw. Wanneer wij meer informatie 
hebben informeren wij natuurlijk jullie daarover en vervolgens plannen wij direct een 
ouderavond in. Mochten jullie nog vragen hebben over de nieuwbouw aarzel dan niet en 
loop even binnen bij de directie. 

 

 


