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21 oktober 2021 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
  

De herfst is weer in het land en dat betekent dat het 
kouder wordt, maar ook dat er veel regen valt. 
We merken dat er kinderen zonder jas naar school 
komen, in zomerkleren of met schoenen die niet geschikt 
zijn voor de regen. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind warm genoeg wordt aangekleed, dat maakt 

het buitenspelen een stuk leuker! 
  
 
 
Er komen op dit moment veel aanvragen bin-
nen voor extra vakantieverlof. Ik besef dat de 
kerstvakantie dit jaar erg ongelukkig valt: 
vrijdag de 24e moeten alle kinderen nog naar 
school (tot 12.15u), terwijl het zaterdag al 1e 
kerstdag is. 
Ook de Bloemberg moet zich echter houden 
aan de leerplichtwet en mag dus geen extra verlof geven voor niet 
dringende zaken! Ik hoop op uw begrip hiervoor. 
  
Voor nu wens ik alle kinderen, ouders en leerkrachten een hele fijne 
herfstvakantie! 
Rust goed uit allemaal en vooral: blijf gezond! 
  
Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Agenda 
 
Vrijdag 22 oktober: 
Geen zwemles. De 
kinderen zijn vrij om 
12:15 uur. 
 
Van zaterdag 23 ok-
tober tot en met 
dinsdag 2 november: 
Herfstvakantie.  
De kinderen gaan op 
woensdag 3 november 
weer naar school. 

Nieuwsbrief 
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EEN DONDERDAG IN DE BIJENKORF 

Verbazingwekkend he? Dat dacht Maria 
ook toen ze tijdens de les van meester 
Maxim even op de gitaar mocht spelen. 
Uit het niets kon ze het liedje ‘ 

‘één dag in de week, krijgen we muziek-
les. Één dag in de week van meester 
Maxim, en zijn gitaar.’ 

Jammer dat meester Maxim bijna op 

het einde van zijn zes lessen reeks zit. 

We willen nog veel meer muziek ma-

ken. Gelukkig dat meester Christiaan op 

donderdag bij ons stage loopt om af en toe nog eens een muziekles te geven. Hij mag tijdens 

zijn stageperiode ons veel lessen geven. Er wordt dan zeer hard gewerkt. We kunnen dan 

met al onze prachtige vragen naar én een juf én een meester. Met pijn in ons  hart en de  

tranen in onze ogen nemen we afscheid van drie geweldige bijtjes. Raffy, Lena en Maria 

zoem vrolijk naar jullie nieuwe school! Veel succes! 

Alle klassen zijn op dit moment bezig met het thema “Boekeloeren”. Dit gaat over het lezen 

van boeken. Stripboeken, informatieve boeken maar ook sprookjesboeken komen langs. Op 

de foto zie je vier kinderen uit de Pinguïnrots die een scène uit een sprookje uitbeelden.  

Tenneh en Rusul zijn blij dat ze weer 

uit de buik van de wolf bevrijd zijn en 

dansen vrolijk rond.  De jager 

(Ammar) naait de buik van de wolf 

(Youssef) weer dicht.  Nou, dan weet 

jij vast wel hoe dit sprookje heet! 

 

SPROOKJES BIJ DE PINGUÏNS 
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GEEF ME DE VIJF 

 

 

De kinderen in het Wasberenwoud weten wat dat 

betekent: 

1. Ik zit goed 

2. Mijn handen zijn stil 

3. Mijn oren luisteren 

4. Mijn ogen kijken 

5. Ik ben stil 
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In Nederland is het de gewoonte dat kinderen vroeger 

naar bed gaan dan hun ouders. In andere culturen is dat 

soms anders: dan mogen kinderen zelf bepalen wanneer 

ze gaan slapen.  

In de klas merken we dat sommige kinderen te weinig 

slaap krijgen.  Ze zijn dan moe, ze zijn snel boos, kunnen 

zich niet concentreren en het gebeurt zelfs dat kinderen in 

de klas in slaap vallen.  

Nederlandse dokters hebben eens een lijstje gemaakt met de gemiddelde bedtijden: 

 

 

 

 

 

 

Op YouTube staat een filmpje (QR-code) voor wat oudere kinderen, waarin uitgelegd wordt 

waarom slaap zo belangrijk is en waarom je je telefoon niet mee naar bed moet nemen. 

GOED SLAPEN IS BELANGRIJK! 
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HET KORAALRIF: DROOMBEROEPEN 

 

In het Koraalrif zijn we druk bezig met de Kinderboeken-

week. Het gaat dit jaar over beroepen, worden wat je wil.  

Wat zijn onze droomberoepen? Onze droomberoepen zijn:  

profvoetballer, politie, dokter, professor, astronaut, 

juffrouw, Youtuber en brandweerman.  

We vonden het leuk om dingen te leren over boeken. Dat er 

veel soorten boeken zijn en hoe een boek gemaakt wordt. 

De leukste boeken vinden wij fantasieboeken. Fantaseren 

kunnen wij zelf ook goed!  

 

 

Wij zijn ook met de klas naar de 

grote bibliotheek geweest en 

hebben daar gezien dat ze heel 

veel boeken hebben. 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

3 okt Kapie 

5 okt Kion 

12 okt Yosan 

15 okt Rahim 

15 okt Hamza 

20 okt Ammar 

20 okt Mohamed 

21 okt Jovita 

3 nov Mustafa 

4 nov Roseana 

6 nov Zedrijon 

9 nov Nabe 

11 nov Trayvon 

12 nov Fidel 

15 nov Rawan 

15 nov Ashika 

15 nov Siham 

23 nov Ughur 

25 nov Hakan 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

VAN ALLES OVER DE HERFST 

  

De kleuters van de Vlindervallei en de Beverburcht hebben van alles 
geleerd over de herfst.  

We hebben woorden geleerd over het weer (de regen, het waait, 
koud, nat), over kleding in de herfst (de dikke jas, de muts, de trui) 
en over de bomen, waaraan de blaadjes rood, geel en bruin worden 
en daarna op de grond vallen.  

Ook leerden wij over de dieren die we in de herfst veel zien, zoals 
de egel, de spin en de eekhoorn. 

Op de foto zien jullie egels, spinnen en eekhoorns die de  
kinderen van klei hebben gemaakt.  
Wij wensen jullie allemaal een fijne herfstvakantie! 

Groeten van de Bevers en de Vlinders!  


