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21 mei 2022 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De Bloemberg is de enige school in Nijmegen waar Neder-

lands als tweede taal wordt aangeboden. 

De laatste tijd krijgen we veel aanmeldingen van nieuwe 

leerlingen, waardoor de klassen te vol raken. 

Daarom is er een nieuwe groep gestart: de Wolfskuil. 

Voor deze groep hebben we een nieuwe leerkracht gevonden: meneer 

Roland. Wij wensen hem veel succes in onze mooie school! 

 

Nog meer leuk nieuws: volgende week woensdag gaan de kinderen op 

schoolreis! 

Alles wat u hierover moet weten, kunt u lezen in de bijgevoegde brief. 

Let op: de kinderen zijn die dag later thuis. 

Gelukkig kunnen ze daarna lang uitrusten, want ze hoeven pas de maan-

dag erna weer naar school. 

 

Ik wens nu alvast iedereen veel plezier en blijf gezond allemaal! 

 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

directeur / intern begeleider.  

 

Agenda 
 
Maandag 23 mei:  
start nieuwe thema  
‘Water? Natuurlijk!’ 
 
Woensdag 25 mei:  
schoolreisje 
 
Donderdag 26 mei:  
Hemelvaart, kinderen 
vrij 
 
Vrijdag 27 mei:  
kinderen vrij 
 
Maandag 6 juni:  
2e Pinksterdag, 
kinderen vrij 
 

NIEUWSBRIEF 
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DE BEVERBURCHT 

Koningsdag 2022!! 

Vlak voor de vakantie vierden we het ORANJEfeest. Onze koning was (bijna) 

jarig en daarom mochten de kinderen de hele dag sporten en spelletjes doen 

op het schoolplein. De school en de kinderen waren versierd in de Nederlandse driekleur! 

De zon scheen en iedereen had veel plezier. Ook de kinderen van de Beverburcht zetten zich 

sportief en vriendschappelijk in om er een gezellige dag van te maken. Het springkussen en 

het spel “koekhappen” was het allerleukste van de hele dag! 

Op de foto’s ziet u een kleine impressie. 

 

Dames en heren, lief publiek, welkom in ons circus! 

De kinderen van de Berenboom krijgen nog een aantal weken 

circuslessen van Juf Inge.  

Wij kunnen al kinderen wegtoveren, van prachtige gekleurde 

doeken bloemen maken, torens bouwen zoals acrobaten dat 

doen en zelfs helemaal alleen op een grote bal staan! 

Dat is wel een applaus waard… toch?!  

 

 

 

DE BERENBOOM 
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HET WASBERENWOUD 

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met plantjes zaaien. Hierbij een aantal foto’s van 

het resultaat tot nu toe! De Wasbeertjes zijn er megatrots op en verzorgen de plantjes met 

veel liefde.  

                                                               

 

Ook de kinderen uit de Bijenkorf hebben veel plezier gehad tijdens 

de koningsspelen. Lekker de hele dag spelletjes doen en feestvie-

ren op school! 

 

Voor de meivakantie hebben we afscheid genomen van Zahida en 

Fawad. Zij zijn allebei verhuisd en gaan naar een andere school.  

Gelukkig hebben we ook alweer nieuwe kinderen in de klas: Jimn 

en Moauad. Welkom in onze klas! 

 

Na de meivakantie gingen we met de klas naar een voorstelling. Het was in een kleine thea-

terwagen. De vrouw, Annie, wil het allerliefst mooie gedichten 

schrijven. Eerst durft ze dat niet goed, maar door Arie leert ze dat 

ze het gewoon moet proberen. Ze wint met haar gedicht 1000 eu-

ro! 

De voorstelling was erg leuk. De kinderen en de juf hebben er echt 

van genoten! 

DE BIJENKORF 
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HET KORAALRIF 

Wij hebben een eigen winkel in het Koraalrif. Twee kinderen werken 

in de winkel, aan de kassa. Er komen klanten in de winkel om dingen 

te kopen. In de winkel zijn we aardig, pra-

ten we duidelijk en kijken we elkaar aan. 

Ook hebben we woorden gebruikt die we 

kennen van de lessen woordenschat: kas-

sa, geld, pinpas, bonnetje, plastic tasje, be-

talen, klant, verkopen en kopen, bood-

schappen, supermarkt, heel en stukje, 

fruit, groente, vlees. We vinden het leuk 

om dit te spelen.  

 

 

Rusul en Ammar kunnen heel goed voorlezen! Daarom mogen zij iets heel speciaals doen: zij 

mogen gaan voorlezen bij de klas van juffrouw Marieke. Op de 

foto zie je dat ze een Nederlands boek in hun handen hebben. 

Maar als zij gaan voorlezen aan de kleuters, doen ze dat in het 

Arabisch! Dat lijkt mij heel erg moeilijk, maar Ammar en Rusul 

kunnen dat goed. Het maakt ze niet uit of ze Arabisch of Neder-

lands lezen. Knap, hè? 

  

 

DE PINGUINROTS 



 

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

HET PANDABOS 

Vanaf de meivakantie is juf Lotte met zwangerschapsverlof 

gegaan, binnenkort wordt haar baby geboren. Dat vinden de 

kinderen uit het Pandabos allemaal reuzespannend. Ze heb-

ben geraden of het een jongen of een meisje wordt en namen 

bedacht. We hopen natuurlijk dat juf Lotte een van deze na-

men gaat kiezen voor haar baby! Juf Lotte, we wensen je al-

vast heel veel geluk met jouw baby. We hopen je snel weer te 

zien. 

 

Vorige week zijn bij ons in de klas meneer Pieter (op dinsdag) 

en juf Céline (op woensdag) begonnen. De kinderen vinden het heel erg leuk met hen en 

hebben al leuke dingen gedaan. Met meneer Pieter zijn zij naar de voorstelling 

‘Tjongejongejonge’ gegaan, dat was heel erg grappig! We horen de woorden 

‘tjongejongejonge’ nog regelmatig in de klas, misschien u thuis ook wel. Met juf Céline zijn er 

deze week heerlijke mini-pizza’s gebakken en opgegeten in de klas. We gaan er de komende 

tijd, tot aan de zomervakantie, nog gezellige en leerzame weken van maken! 

 

 



 

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

VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

 

23 mei  Inaya 

26 mei   Remas 

30 mei   Achraf 

31 mei   Muzdalifa 

1 juni   Kiara 

7 juni   Luka 

9 juni   Abdelhannan 

10 juni   Solomon 

12 juni   Lait 

15 juni   Joumana 

16 juni   Marwa 

18 juni   Zander 

20 juni   Nafisa 

22 juni   Mohammad 

25 juni   Mike 

28 juni   Antonio 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

  

PROJECT MEERTALIGHEID 

  

Meertaligheid: çok dillilik, multilingualism, multilinguisme, pirzimanî 

In samenwerking met de bibliotheek 

zijn wij dit jaar gestart met het project 

meertaligheid. Natuurlijk willen wij dat 

de kinderen bij ons op school Neder-

lands leren, maar het blijven spreken 

van de moedertaal vinden wij ook heel 

belangrijk en goed voor de ontwikkeling 

van de kinderen! Voor dit project heb-

ben een paar kinderen uit de boven-

bouw een cursus ‘voorlezen’ gehad, 

door een medewerker van de bibliotheek. Zij gaan voorlezen aan 

kinderen uit de onderbouw; niet in het Nederlands, maar in hun ei-

gen moedertaal! Zo werd er voorgelezen in het Frans, Turks en Ara-

bisch. Het resultaat: betrokken, 

blije en vooral hele trotse ge-

zichtjes! 

 

 

 


