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15 september 2022 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 
Het schooljaar is goed van start gegaan en de zomervakantie lijkt alweer 
ver weg. 
We merken dat de kinderen het fijn vinden dat ze weer naar school mo-

gen en ook onze nieuwe leerlingen horen er al helemaal 
bij. 
Afgelopen maandag konden we eindelijk weer ouders op 
school verwelkomen voor de informatieavond. Wat goed 
dat zovelen van jullie zijn gekomen om de presentaties in 
de lokalen bij te wonen, de uitleg te horen, in de klas van 
uw kinderen rond te kijken en vragen te stellen aan de 

leerkrachten van de Bloemberg.  
Ook werd veel gebruik gemaakt van de kans om met onze externen in 
gesprek te gaan: Bindkracht 10 voor informatie over de wijk waarin u 
woont, de GGD en Entrea voor vragen over gezondheid en opvoeding en 
SOOS rond zaken over het overblijven. 
Belangrijk en waardevol is ook dat ouders met elkaar hebben kennis kun-
nen maken. 
Al met al een geslaagde, gezellige avond! 
In februari staat nog een informatieavond gepland, dus als u afgelopen 
maandag verhinderd was, bent u dan van harte welkom! 
 
Natuurlijk mag u voor vragen altijd contact opnemen met school: 024 
3774864. 
 
Met vriendelijke groet, 
Iris Kokosky Deforchaux 
Directeur  
ma-di-do-vr 
Openbare basisschool de Bloemberg 

Agenda 
 
Op dit moment is het 
thema: Wat een weer!
Di 27 sept sportdag 
5 okt: start kinder-
boekenweek 
10 okt: nieuw thema: 
Boekeloeren 
Vrijdag 21 okt geen 
zwemmen! 
Herfstvakantie van 24 
okt t/m 31 okt 
 

Nieuwsbrief 
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DRAMA BIJ DE PINGUÏNROTS! 

Hoe kun je met je lichaam iets 

duidelijk maken? Hoe moet je 

toneelspelen? Dat leer je alle-

maal bij het schoolvak 

’DRAMA’ . Een groepje kin-

deren kreeg een foto waar 

mensen op te zien waren. Ze 

moesten precies zo gaan 

staan als deze mensen en 

daarna moesten ze even doorspelen.  Dat was heel erg grappig om te doen. 

 

Hoi allemaal, 
Mijn naam is Asha en ik ben 21 jaar. Ik zit op dit moment in het 
laatste jaar van mijn opleiding tot juf. Ik zal op maandag en dins-
dag les gaan geven in het vossenhol, de eerste weken samen 
met meester Thomas en daarna zo veel mogelijk zelfstandig. Ik 
heb erg veel zin om de komende tijd op De Bloemberg door te 
brengen! 

EVEN VOORSTELLEN... 
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Beste ouders, 

Van 7 september t/m 10 februari krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit 

per week. De school doet mee aan EU-Schoolfruit!  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. 

Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

EU-Schoolfruit op de Bloemberg  

De drie vaste groente- en fruitdagen op de Bloemberg zijn: 

woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kin-

deren ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor 

Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aan-

bevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

 

 

Op naar een lekker 

en gezond school-

jaar! 

 

Team EU-Schoolfruit 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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DE BIJENKORF 

In de Bijenkorf zijn we het schooljaar weer lekker gestart. De 

meeste kinderen zaten al bij ons in de klas: Ruba, Rahel, Mu-

hammed, Fawad, Esmaeel, Nafisa, Milkias en Jimn.  

Muzdalifa zit nu ook bij ons in de klas, zij zat eerst in de Beren-

boom.  

Juna, Joud en Yahya wonen net in Nederland en zijn helemaal 

nieuw bij ons op 

school en in de klas.  

Fijn dat we met al de-

ze leuke, lieve kin-

deren nu een gezellige 

klas vormen! 

Elke dinsdag gaan we gymmen in de gymzaal, 

maar……het was op een dinsdagmiddag zo heet dat 

we gingen spelen in de speeltuin. Dat was een leu-

ke verrassing voor de kinderen.  

 

 

 

 

 

We werken natuurlijk hard in de klas en de kinderen 

leren veel. Ook doen we veel spelletjes. De kinderen 

hebben dan veel plezier met elkaar en leren goed om 

samen te werken en om op de beurt te wachten. Het 

favoriete spelletje van dit moment is het ruilspel. Een kind gaat naar de gang en 2 andere 

kinderen ruilen iets, bijvoorbeeld hun schoenen of hun vest. Dat ruilen is soms best wel 

spannend!  
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OVERBLIJF 

 

                                      
  

HOERA….NA EEN LANGE ZONNIGE VAKANTIE FIJN WEER NAAR SCHOOL!  
 

Een nieuwe klas, een nieuwe meester of juf, nieuwe boeken, nieuwe schriftjes, misschien 
wel nieuwe vrienden en natuurlijk vaak ook een nieuwe overblijf juf of overblijf meester!  
Ons overblijfteam is er weer klaar voor om voor uw kinderen een gezellig overblijfuurtje te 
verzorgen.  
Om dit goed te kunnen organiseren vragen wij u om uw kind(eren) zo spoedig mogelijk aan 
te melden. Elk nieuw schooljaar moeten de kinderen opnieuw aangemeld worden en dat 
kan via uw eigen account. 
Komt uw kind voor het eerst overblijven dan kunt u uw kind aanmelden via onze website: 
www.stichtingsoos.nl  
Heeft u problemen bij het aanmelden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met kantoor 
op ma-di-do of vr tussen 09.00u-11.00u: 024-3503874 

NIEUWS VAN DE WOLFSKUIL 

Na genoten te hebben van een lange vakantie zijn de wolven drie weken geleden begonnen 

aan het nieuwe schooljaar. We zijn goed gestart in de Wolfskuil. Afgelopen week hebben we 

twee nieuwe leerlingen bij de wolven mogen verwelkomen. We vormen een gezellige groep 

samen! 

Op 12 september zijn we begonnen met een nieuw thema voor woordenschat: Wat een 

weer! In dit thema gaan we samen op zoek naar woorden die te maken hebben met het 

weer.  
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DE BEVERBURCHT 

Hallo, wij zijn de Bevers uit de groep de Beverburcht. Onze groep bestaat uit 3 meisjes; Gra-
ça, Semhar, en A. en daarbij 6 jongens; Antonio, Sinko, Ansar, Abenezer, Kinan en Abdulla. 
Onze juffen heten juf Annemiek 
en juf Marieke.  
Sommige kinderen waren al lan-
ger op de Bloemberg en ande-
ren zijn pas gestart.  
Iedere dag werken we eerst aan 
rekenen en taal. In mooie werk-
boekjes maken we onze op-
drachten. We leren de klanken 
en letters in de Nederlandse 
taal. ’s Middags werken we aan 
de lessen woordenschat. Nu 
praten we over het weer in Ne-
derland en oefenen we de 

DE BERENBOOM 

Hallo, wij zijn de Beren uit de Berenboom! De meeste kinderen waren er vorig schooljaar al 
maar omdat t nieuwe schooljaar pas is begonnen, stellen wij ons netjes voor: Emine, Inaya, 
Oyku, I. ,Adib, Asky,Mohamed, Leahne. Een klein groepje maar er komen vast nog meer 
kinderen bij. 

De juffen, Joaquina en Marieke houden van voorlezen. We hebben al grappige en mooie 

boeken gehoord. Ook gaan we iedere maandag naar de bibliotheek op school en kiezen we 

een boek voor in de klas. Wij hebben met elkaar veel energie en houden ervan om buiten 

tikkertje te spelen of te gymmen in de gymzaal. En…….. zijn wij Berenslim en Berensterk! 

 

 

Als het volgende week dinsdag niet regent, gaan we 

op school een sportdag doen. De hele dinsdagmor-

gen doen we dan sportieve spelletjes, zoals voetbal, 

estafette en karate. De jonge kinderen spelen op de 

speelplaats, de oudere kinderen spelen op het 

Cruijffcourt. Zorg ervoor dat uw kind kleding aan-

heeft waarin hij of zij lekker kan bewegen en  

schoenen aanheeft waarop hij lekker kan sporten. 

DINSDAG 20 SEPTEMBER: SPORTDAG 
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HET PANDABOS 

Wat was het fijn om alle kin-

deren na de vakantie weer op 

school te kunnen ontvangen! 

We hebben hele fijne, leuke 

verhalen gehoord over de 

zomervakantie. We zijn  

inmiddels al weer een poos 

bezig en de kinderen hebben 

al veel geleerd. We hebben 

niet alleen gesproken over de 

vakantie, maar ook over de 

gezinnen en families van de 

kinderen. De klas hangt vol 

met mooie foto’s, waar de 

kinderen bij hebben  

geschreven wie er op staan: vaders, moeders, broers, broertjes, zussen, zusjes en zelfs een 

opa, oma en tante. We hebben ook verschillende boeken gelezen over hoe het prettig is 

met elkaar om te gaan en hoe het voelt als je nieuw bent op school en hoe we elkaar dan 

kunnen helpen. We hebben nu dan ook al vier nieuwe kinderen in onze klas met open ar-

men ontvangen. We gaan er een fijn schooljaar van maken!  

 

Alweer bijna 3 weken op school. De wasbeertjes hebben  

een goede start gemaakt. In het Wasberenwoud hebben  

wij afgesproken dat wij elkaar het komend schooljaar gaan helpen. Dit gaat al heel 

goed!                                        Groetjes, de Wasberen, juf Jolanda en juf Daniëlle 

NIEUWS UIT HET 

WASBERENWOUD 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

3 sept Loveen 

3 sept Masha 

13 sept Meryem 

14 sept Evan 

22 septAdam 

23 septAnsar 

24 sept Ward 

25 sept Omar 

28 sept Rana 

3 okt Esmaeel 

3 okt  Kapie 

4 okt  Aydan 

6 okt Joud 

6 okt  Sofia 

7 okt Sinko 

12 okt Tamana 

13 okt Fawad 

16 okt Matti 

27 okt Victoria 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

BOEKEN LENEN OP SCHOOL 

  

 

Bij de Bloemberg gaan de kinderen éénmaal per week een boek uit-
zoeken in de schoolbibliotheek.  Dit jaar gebeurde dat op maandag-
middag. 

Alle klassen komen één voor één langs om in 15 minuten één of 
twee boeken uit te zoeken. Om een beetje bij te houden wie welk 
boek meeneemt, moeten de uitgezochte boeken gescand worden. 

Dat werd dit jaar gedaan door twee vrijwilligsters: Mirjam Buysman 
en Carla van Amerongen ( zie foto). Deze twee oma’s  genieten van 
het contact met de kinderen. Het is leuk om te zien hoe verschillend 
de kinderen zijn. Sommigen zijn snel klaar met hun keuze, terwijl 
anderen eindeloos aan het zoeken zijn en maar niet kunnen beslui-
ten welk boek het die week gaat worden.  De  stripboeken,  voetbal-
boeken en boeken over dieren zijn populair. Ook Sinterklaas - en 
Kerstboeken vinden de kinderen het hele jaar door leuk. 

 

 De hoeveelheid tekst in 
een boek varieert van 
helemaal niets, zoals in 
een “zoekboek” ( bij 
voorbeeld: “zoek de gele 
ballon”), via makkelijke 
teksten met veel plaatjes 
of tekeningen tot serieu-
ze informatieve boeken 
( bij voorbeeld: 

“Verhalen over kinderen die anders durven te zijn”) 

 

Hoe graag de kinderen lezen, bleek deze week toen ze geen nieuwe 
boeken meer mochten uitzoeken in verband met de vakantie. Ze 
waren behoorlijk teleurgesteld dat ze met lege handen naar de klas 
terug moesten.   

 

Wist u dat in Nederland kinderen gratis boeken kunnen lenen in een   
bibliotheek? Dus gun ze dat plezier en ga in de zomervakantie daar 
eens met ze naar toe.  


