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4 febr 2021 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Eindelijk is het zover: de Bloemberg mag op maandag 8 februari weer 
open! Natuurlijk zijn wij hier blij mee, we missen de kinderen heel erg... 

Maar ook maken wij ons nog grote zorgen over de ver-
spreiding van het coronavirus. 

Daarom willen wij u vragen om uw kind thuis te houden 
als het verkouden is, 
last heeft van hoesten of neusverkoudheid, koorts, ver-
hoging of benauwdheid. 

We willen de kinderen van 12 jaar en ouder vragen om een mondkapje 
te dragen in de school.  Als ze op hun stoel zitten, mag het mondkapje af. 

Verder houden wij ons allemaal aan de hygiëne-voorschriften: 

Agenda 
 
Maandag 8 februari: 
Weer naar school. Het 
thema gaat over 
huizen bouwen en het 
heet:  
Van steen tot huis. 
 
Op vrijdagmiddag gaan 
we niet zwemmen. 
 
Daarna is het  
Carnavalsvakantie, van 
15 tot 21 februari. 

Nieuwsbrief 

Zo proberen we het voor de kinderen en het team veilig en gezond te 
houden op school! 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 
Waarnemend directeur / Intern begeleider 
Openbare basisschool de Bloemberg 
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NIEUWE KINDEREN BIJ DE PINGUÏNS! 

 

 

Als we weer open gaan, zul je zien dat er twee 

nieuwe kinderen bij de Pinguïnrots zijn gekomen. 

Het meisje heet Sabrin en de jongen heet Kapie. 

Net zoals wij allemaal hebben zij ook heel veel zin 

om te beginnen. Wij gaan ervoor zorgen dat ze 

zich snel thuis voelen. 

Op de foto zie je dat meneer Adrie de foto’s van 

Kapie en Sabrin bij de verjaardagskalender hangt. 

Wat zou meneer Erwin nu doen tijdens de lockdown?  

Hij hoeft natuurlijk niet bij alle klassen te vragen of er 

nog zieke kinderen zijn.  En hij hoeft ook niet te bellen. 

Maar hij heeft wel heel hard gewerkt! Op de foto zie je 

dat hij bezig is met de huiswerkpakketjes. Hij maakt er 

een mooi stapeltje van en brengt ze naar de kinderen. 

Misschien is hij ook wel  bij jou geweest! 

Meneer Peter heeft vooral veel muren 

geschilderd. Hij kan dat heel snel en heel netjes. 

Als je maandag op school komt, zul je zien  

dat de gang er weer mooi uitziet! 

Kun je op de foto zien waar meneer Peter aan 

het schilderen is? 

MENEER ERWIN EN MENEER PETER 

HEBBEN HET HEEL DRUK! 
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VERJAARDAGEN 

Tijdens de lockdown waren er veel 

kinderen jarig. En ook in februari 

krijgen we weer veel jarigen.  

 

 

1 jan.  Amin 
 3 jan.  Gracjan 
 5 jan.  Leen 
 5 jan.  Ivar 
 7 jan.  Haia 
 7 jan.  Ahmad 
 8 jan.  Rochelle 
15 jan.  Mohamad 
16 jan.  Shams 
16 jan.  Kherhat 
21 jan.  Joseph 
28 jan.  Bariz 
 3 feb.  Tameem 
 4 feb.  Natnael 
 6 feb.  Ivan 
 7 feb.  Jeramaih 
 9 feb.  Nicholas 
11 feb.  Makar 
12 feb.  Melek 
17 feb.  Mehrbod 
22 feb.  Sidra H. 
24 feb.  Bethiel 
27 feb.  Athip 

HET IS STIL IN HET WASBERENWOUD 

  

De school is leeg, de klas is 
leeg.... 
Alleen de juf is er, druk bezig 
met de huiswerkpakketjes.  

Jullie hebben thuis hard ge-
werkt, met hulp van papa of 
mama of een grote broer of 
zus.  
Dat hebben jullie knap ge-
daan! 
 
Juf is trots op jullie allemaal en ik hoop dat ik jullie snel weer in 
de klas zie!          

Groetjes, juf Greetje 

DINSDAG: GYMLES 

Vanaf dinsdag gaan ook de gymlessen weer beginnen.  Het is 

belangrijk dat de kinderen zich lekker en veilig kunnen  

bewegen.  Een shirt met korte mouwen, een korte broek en 

gymschoenen (waar de kinderen niet mee buiten hebben gelo-

pen)  zijn fijne sportkleren!  

Ook voor de hygiëne is het beter dat de kinderen niet gymmen 

in de kleding waarmee ze de hele dag in de klas zitten. 


