
 
 
 
 
 
 
 
 
3 september 2018 
 
We mogen weer! 
En dan is zomaar de vakantie weer voorbij en mochten de kinderen vanochtend beginnen aan het 
nieuwe schooljaar. En alsof de afgelopen zes weken er niet zijn geweest kwamen alle kinderen met 
blije gezichtjes weer binnengelopen.  Natuurlijk was er ook spanning te voelen, want je kunt 
natuurlijk best zenuwachtig worden van een andere juf of meester, een ander lokaal én voor 
sommigen zelfs een juf die voor het eerst bij ons werkt. Om maar niet te spreken van de kinderen die 
vandaag écht voor het eerst bij ons beginnen! Maar, toen ik vandaag even in alle groepen was zag ik 
al snel dat het allemaal in orde is. 
 
Het onderwijsteam van ons kindcentrum heeft er vorige week voor gezorgd dat de puntjes zoveel 
mogelijk weer op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet zijn, en tijdens de teambijeenkomst van afgelopen 
vrijdag bleek dat iedereen stond te trappelen om weer met de kinderen aan de slag te gaan. Het 
opvangteam begon afgelopen vrijdag voor het eerst weer in ons gebouw, nadat zij in de vakantie een 
dakverbouwing hebben moeten ondergaan. Dus onderwijs en opvang zijn er weer helemaal klaar 
voor! 
Ik wens iedereen, natuurlijk ook namens het hele team van ons kindcentrum, een bijzonder fijn, 
leerzaam en gezellig schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Niels Lover 
 
Bericht van het College van Bestuur van Blosse 
Een gezonde start van het schooljaar. 
We zijn weer begonnen! 
We hopen dat je, net als wij, genoten hebt van de heerlijke zomer. 
Wat waren het heerlijke weken, met heel veel mooi weer, lekkere 
temperaturen (misschien iets té warm?) en een (bijna) lege 
agenda. De leerkrachten hebben hun batterij kunnen opladen, 
terwijl de pedagogisch medewerkers de kinderen op de opvang 
een (ont)spannend vakantieprogramma voorschotelden. Het was 
een heerlijke tijd… 
Nu de eerste schooldag is aangebroken, trakteert Blosse in samenwerking met Deen Supermarkten 
de kinderen op een heerlijk frisse Delcorf appel, verpakt in een fruitfriend. Een origineel tasje waarin 
een appel zonder beurse plekken naar school of de opvang meegenomen kan worden. Een gezonde 
start! 
Wij wensen iedereen een mooi, leerzaam en uitdagend schooljaar toe! 
College van Bestuur Blosse 
 
Informatiegids 
Elk jaar maken wij een Informatiegids over het komende schooljaar. Deze komt op onze website te 
staan én ik heb het toegevoegd als bijlage. 
 

Nieuws 
brief 



Bewegingsonderwijs 
Sinds hele lange tijd kunnen wij dit schooljaar gebruik maken van twee vakleerkrachten. Hier zijn wij 
natuurlijk ontzettend blij mee! 
We hebben het zo weten te regelen dat de groepen 3 t/m 8 een blokuur (twee keer 45 minuten) les 
krijgen in de gymzaal van juf Cindy en dat de groepen 1/2 twee keer 45 minuten les krijgen in onze 
speelzaal van juf Aafke. Het rooster vindt u in de bijlage. 
De ouders van de kinderen van groep 3 krijgen vanmiddag een DigiDuif van juf Thaïsa over het hoe 
en wat rondom de start.  
 
Oproep: Wie wil er meedenken over het portfolio? 
Zoals u weet gaan wij ook komend jaar aan de slag om het portfolio te verbeteren en zou ik het 
waardevol vinden om daar ouders bij te betrekken. Vandaar dat ik een klankbordgroep in het leven 
wil roepen, waarin ouders zitten die met mij willen brainstormen en sparren over waar wij dingen 
anders of beter kunnen doen. Ik heb hiervoor een datum gepland, namelijk woensdag 10 oktober, 
om 14.30 uur. Lijkt het u leuk en interessant om daar deel van uit te maken, geeft u zich dan op? Dat 
kan bij mij.  
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Ter herinnering… Het rooster (inclusief de studiedagen) is als volgt: 
 
Herfstvakantie:   Maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie:    Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie:                 Maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019                  
Meivakantie:                             Maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 
Hemelvaart:    Donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019 
Pinksteren:                           Maandag 10 juni 2019 (hierna volgt de studieweek)  
Zomervakantie:                            Maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019 
 
Studiedagen:                                 Maandag 1 oktober 2018 
    Dinsdag 2 oktober 2018 
    Donderdag 8 november 2018 
    Vrijdag 25 januari 2019 
    Woensdag 13 februari 2019 
Studieweek:   Dinsdag 11 juni 2019 t/m vrijdag 14 juni 2019 (na Pinksteren 

 

Belangrijke data     
17 september:  Informatieavond (alle groepen) 
19 september:  Schoolfotograaf 
1 en 2 oktober:  Studiedagen. Alle kinderen zijn vrij 
2 oktober:  Informatieavond over de Kanjertraining.  

 
 
Met een vriendelijke groet namens het team, 
 
Niels Lover 
Directeur 
 
 


