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17 maart 2021 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Corona op school! 

Zoals u misschien heeft gehoord, zijn in het Vossenhol, 
het Koraalrif en in het Pandabos coronabesmettingen 
(geweest). 

De kinderen van deze groepen, kinderen uit de taxi én een leerkracht 
moesten in quarantaine. 

Vanwege de vele besmettingen heb ik besloten de school te sluiten tot 
en met dinsdag 23 maart. 

De kinderen mogen op woensdag de 24e maart weer naar school. 
Maar: 
Wilt u alstublieft uw kinderen thuishouden als zij ver-
kouden zijn, koorts hebben of keelpijn? Ook als u 
denkt: "Het valt wel mee..." dan mogen de kinderen 
toch NIET naar school! 
Zo zorgen wij er samen voor dat Corona geen kans 
meer krijgt op de Bloemberg. Alvast bedankt hiervoor. 

Op school houden wij ons ook aan de afspraken: we 
wassen onze handen regelmatig, er wordt goed schoongemaakt en leer-
krachten die klachten hebben blijven thuis. 

Nog geen zwemlessen! 

Vanwege de coronabesmettingen op de Bloemberg gaan wij nog niet 
zwemmen met de kinderen. We wachten liever nog een paar weken, tot-
dat het weer helemaal veilig kan! Totdat we weer gaan zwemmen is de 
school voor alle kinderen uit Nijmegen, van 5 jaar en ouder, om 14.15u 
uit op vrijdag.  Ik hoop dat u begrijpt waarom wij deze beslissingen moe-
ten nemen. U mag altijd naar school bellen voor vragen: 024-3774864. 

Ook mag u mij mailen als u vragen hebt: iris.kokosky@conexus.nu  

Blijf gezond,  
Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Waarnemend directeur / Intern begeleider de Bloemberg 

Agenda 

Thema’s :  
Lentekriebels (over je 
lichaam, jongens en 
meisjes, verliefd zijn en 
nog veel meer…) 
In Vogelvlucht (over 
vogels en andere  
dieren) 
 
Bloemberg dicht; 
woensdag 24 maart 
gaan we weer open! 
 
Maandag 5 april  
hebben de kinderen 
vrij  (2e paasdag) 

Nieuwsbrief 

mailto:iris.kokosky@conexus.nu


 

Basisschool de Bloemberg Zellersacker 1103, 6546 HB Nijmegen  telefoonnummer 024-377 4864  

TORENS BOUWEN OP DE PINGUÏNROTS 

De nieuwe hobby van de kinderen in de Pinguinrots is:   

Torens bouwen! Hoe hoger, hoe beter. Links zie je dat 

Asmerom al op een stoel moest 

gaan staan omdat hij er niet 

meer bij kon.  Maar Razan en 

Sidra moesten een stoel OP een 

tafel zetten om door te kunnen 

bouwen. Hun toren kwam hele-

maal tot het plafond. 

En je kunt wel raden wat er toen 

gebeurde: de toren viel om, het 

was een vreselijk lawaai en natuurlijk heel veel rommel. 

Vorige week zijn we begonnen met het thema ‘in vogelvlucht’. 
Vol enthousiasme zijn de kinderen uit het Pandabos op zoek gegaan naar vogels. Hoeveel vo-
gels zullen we met zijn allen kunnen tellen? Zoveel zijn het er precies!  We denken dat we 
ongeveer 3000 vogels zouden hebben geteld met zijn allen, maar het waren er precies 600. 
Allemaal woorden die we geleerd hebben tijdens de woordenschatles. 
Deze week zijn we bezig met Lentekriebels en daarna gaan ons weer verdiepen in vogels. 

 

OP ZOEK NAAR VOGELS 
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SCHRIJVEN OP TAFEL 

Het rook heerlijk naar zeep in het Koraalrif. 
Schrijven kan je in je schrift doen maar wist je 
dat je ook op tafel kan schrijven?  Met veel 
scheerschuim op tafel kan je de letters goed 
oefenen. Ook hebben we de woorden van 
woordenschat getekend op tafel. Het was fijn 
om te zien hoeveel plezier de kinderen had-
den.  
 
 
 
 

Eerst waren ze erg voorzichtig maar daarna durfden ze 
hun handen goed onder te smeren.  
Alle kinderen gingen lekker ruikend naar huis, hebben 
de ouders dat ook geroken? 

 

DE BIJENKORF 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

11 maart : Arvin 

16 maart: Kerwin 

!8 maart Yirui 

20 maart: Amin 

23 maart: Kadir 

25 maart: Deyar 

26 maart: Hiyab 

28 maart: Sidra 

29 maart: Aamer 

31 maart: Bayan 

5 april: Asmerom 

9 april: Malina 

24 april: Lukas 

24 april: Nathaniel 

29 april: Abdallah 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

 

 

AFSCHEID JUF GREETJE 

  

Tot ziens allemaal! 
 
Juf Jolanda komt terug van haar verlof. Voor mij betekent 
het dat mijn werk bij de Wasberen klaar is.  
Het was een mooie tijd met de kinderen en op de school. Ik 
heb een hoop plezier gehad met de 
lieve, slimme, grappige, eigenwijze, prachtige, ondeugende, 
vrolijke kinderen van het Wasberenwoud! 
Ik wens alle kinderen en ouders/verzorgers het beste! 

 

Tot ziens! 

Groeten,  

juf Greetje.  

 


