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Beste ouders en verzorgers, 

De zomervakantie is al weer bijna aangebroken en 
daarmee staat het einde van dit schooljaar voor de 
deur. Binnenkort ontvangt u het rapport van uw 
kind(eren) of wordt u uitgenodigd voor het pre-
advies gesprek (in groep 7). De kinderen zijn ook 
deze week op schoolreis geweest en wat hadden we 
het getroffen met het weer. De kinderen hebben 
enorm genoten. Voor groep 8 komt het einde van de 
basisschoolperiode steeds dichterbij, er wordt door 
de groep keihard gewerkt aan een spetterend 
afscheid. De ouders/verzorgers van de kinderen uit 
groep 8 zullen hier nog nader over geïnformeerd 
worden. 

 

De directie van Obs Bloemhof 

Agenda 

09 juli: rapporten mee 
12 juli: pre-advies gesprekken 
15 juli: Afscheidsavond groep 8 
18 juli: Zomerfeest 09.00-12.00 uur 

 

 

 
De ouderkamer 
 
Komend schooljaar zal juf 
Safiye onder andere de rol van 
ouderbetrokkenheid-
medewerker op zich nemen. 
Zo zal zij aansluiten in de 
ouderkamer en in overleg met 
jullie kijken naar verschillende 
activiteiten die we op school 
kunnen gaan bieden aan de 
ouders. Hierbij kan gedacht 
worden aan Nederlandse 
taalcursus enz. Natuurlijk zullen 
er geregeld lesjes gegeven 
blijven worden in de 
ouderkamer door de 
groepsleerkrachten. Ook de 
ouder-kind lessen zullen 
doorgaan in het komende 
schooljaar, zodat jullie als 
ouders op de hoogte blijven 
van wat wij doen op school en 
daar thuis op aan kunnen 
sluiten. Donderdag 11 juli zal 
de oudergeleding van de MR, 
SMW en Safiye aansluiten in de 
ouderkamer om met elkaar te 
bespreken hoe de ouderkamer 
volgend jaar ingericht zal 
worden. 
 

 
 
 
 
 

Juni 2019 

Bijeenkomst Nieuwbouw 

Maandag 17 juni is er een informatiebijeenkomst op 
school georganiseerd omtrent de nieuwbouw. Wat 
waren wij blij met de grote opkomst, dank daarvoor! 

Voor de mensen die niet bij deze informatieavond 
konden zijn, is hieronder opgesomd wat de 
belangrijkste punten omtrent de nieuwbouw zijn die 
deze avond werden besproken. 

- De nieuwbouw wordt gebouwd op de locatie 
waar de Bloemhof nu staat.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.moodkids.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fzomervakantie-is-begonnen.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.moodkids.nl%2Flifestyle%2Fleven-met-autisme%2F2017%2F07%2F25%2Fzomervakantie-is-begonnen&docid=TIesFW8TD4qBCM&tbnid=Ia51BHfsJL4G-M%3A&vet=10ahUKEwjt3fm6npvjAhVq5KYKHXcMDiMQMwhiKBAwEA..i&w=696&h=425&bih=763&biw=1368&q=zomervakantie&ved=0ahUKEwjt3fm6npvjAhVq5KYKHXcMDiMQMwhiKBAwEA&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het hele schooljaar 2019-2020 zullen wij nog op 
de huidige locatie zitten. De school zal in het 
schooljaar 2020-2021 richting een tijdelijke 
huisvesting verhuizen. 

- De verwachting is dat we in de zomer 2022 in 
kunnen trekken in ons prachtige nieuwe 
schoolgebouw. 

Om u goed te blijven informeren over de 
nieuwbouw, zullen wij komend schooljaar 
regelmatig een informatieavond inplannen. 

 

Leuke en leerzame websites: 

www.muiswerken.nl 

www.meestermichael.nl 

www.klokrekenen.nl 

www.redactiesommen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zomerfeest 

Donderdag 18 juli wordt er een zomerfeest 
georganiseerd. De kinderen zijn deze dag al vrij maar 
krijgen een strippenkaart mee, waarmee ze samen 
met ouders op deze dag verschillende spelletjes 
kunnen gaan doen. Het zomerfeest zal op het 
kleuterplein en het plein achter school plaatsvinden 
tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 

Groepsindeling: 

Komend schooljaar zullen we starten met 8 groepen. In het schema hieronder is te zien 
welke leerkrachten aan de groepen gekoppeld zijn: 

 

Wij zullen komend schoojaar afscheid nemen van een aantal collega’s. Deze collega’s 
hebben nieuwe uitdagingen gevonden in het onderwijs. Wij wensen hen allen veel success. 
Ook kunnen wij melden dat wij een nieuwe meester hebben aangenomen, hier zijn wij erg 
blij mee. Deze meester zal volgend jaar de meester worden van groep 8. Op vrijdag 12 juli 
komt hij kennis maken met de kinderen. 

 

http://www.muiswerken.nl/
http://www.meestermichael.nl/
http://www.klokrekenen.nl/

