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28 april 2021 

 

 

Agenda 
 
Thema: Nyd dit Måltid 
(=Eet Smakelijk) over 
voedsel. 
 
Vrijdag 30 april: 
Uit om 12.15 uur 
Vakantie tot en met 16 
mei. 

Nieuwsbrief 

                            Beste ouders/ verzorgers, 

 

 

 

Het was een onrustige maand voor de Bloemberg, met veel  

verschillende invalkrachten, omdat juffrouw Céline,  

juffrouw Annet en juffrouw Jolanda positief getest waren op coro-

na. 

Ook kinderen moesten af en toe thuis blijven of opgehaald  

worden van school, omdat zij verkouden waren.  

Hopelijk is het na de meivakantie weer rustig op school.  

We houden ons ook dan nog aan de coronaregels:  

vaak handen wassen, 1,5 m afstand en bij verkoudheidsklachten  

blijven we thuis!!  

Maar eerst vieren we twee weken vakantie! 

Vrijdag 30 april is de school om 12.15 uur uit. 

 

Ik wens jullie allemaal een fijne,  

zonnige vakantie! 

Maandag 17 mei zien we de kinderen 

graag terug op school. 

 

Rust goed uit en blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Waarnemend directeur / intern begeleider 

ma-di-wo-do-vr 
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DE WASBEREN ZOEKEN PAASEITJES 

Omdat we met Pasen niet naar school hoefden was 
het voor ons op vrijdag  2 april Pasen op school.  De 
kinderen was het al opgevallen dat we deze dag een 
speciale gast op school hadden; de Paas-
haasjuf!  Sommige kinderen vonden haar toch wel 
lijken op onze gymjuf; Sasa, maar dat kan toch niet?  

In de klas lag vandaag een lekker ontbijtje voor ons 
klaar.  

Nadat we onze buikjes 
lekker vol hadden gege-
ten konden we even lekker buiten gaan spelen. Maar wat was 
dat?  De Paashaasjuf, was daar ook!  Overal lagen eitjes ver-
stopt!  

De fietsen en karren waar de kinderen normaal zo graag mee 
spelen waren nu even vergeten. Alle kinderen hielpen mee met 
het zoeken van de eitjes. 

Soms was het best moeilijk om de eitjes te pakken. Gelukkig 
was daar de Paashaasjuf om te helpen. Omdat de kinderen zo 
goed gezocht hadden had de Paashaasjuf een beloning.  

Echte chocolade eitjes die we lekker op mochten eten!  Wat een 
leuke verrassing tijdens het buitenspelen was dat.  

Natuurlijk mochten alle klassen paaseitjes gaan zoeken. De Pinguïnrots was later in de och-

tend aan de beurt. En de paashaas merkte dat Pinguïns uitstekende speurneuzen hadden.  

Sommige eieren lagen onder een struik, anderen hoog in een boom, maar het maakte alle-

maal niet uit: alle eitjes werden gevonden. 

Alleen één eitje was bijna onvindbaar: het 

hing aan een deurknop bij de school. 

Toen we klaar waren kregen we van de 

paashaas allemaal twee chocolade-eitjes. 

Op de foto: Kherhat stopt zijn gevonden 

paaseitjes in de mand van de paashaas. 

Kherhat had trouwens een week later zelf 

beschilderde paaseieren mee naar school. 

Dat was heel leuk! 

EN DE PINGUÏNS ZOEKEN MEE! 
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NIEUWS UIT DE BIJENKORF 

Opvrolijkvogeltje  

(prentenboek van Edward van de Vendel & Ingrid en Dieter Schubert)  

Het Opvrolijkvogeltje zorgt ervoor dat alle dieren die moe of verdrietig zijn, weer vrolijk wor-

den. Maar hoe meer dieren ze opvrolijkt, hoe meer kleur en veertjes ze verliest. En wie zorgt 

er dan voor het opvrolijkvogeltje? Nou, wij dus! Alle kinderen van de Bijenkorf hebben ook 

zelf zo’n vogeltje gemaakt waar iedereen die (Corona)moe of verdrietig is, weer blij van 

wordt!  

   

  

 

Slapen op school? Dat kunnen 

zelfs vogeltjes niet! “Wakker 

worden!”, roepen Ashika en 

Raffy. 
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JUF SASA BIJ HET KORAALRIF 

 

De kinderen hebben zaadjes van tuinkers gepland 
en elke dag gekeken of ze al een klein begin van 
een plantje zagen. De kinderen hebben de woor-
den groeien, het zaadje, de bol, en enkele soor-
ten voorjaarsbloemen geleerd. Na een paar da-
gen kwamen de zaadjes uit en konden ze 
een  tuintje tekenen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week zijn we gestart met het thema 
“water”. Wat kun je doen met water? Bijv. drin-
ken, tandenpoetsen, douchen, zwemmen, was-
sen en schoonmaken.   

Met een emmer met sop, sponsjes en doekjes hebben de kleuters de fietsen schoonge-
maakt.  Er is hard gewerkt en de fietsen zijn weer schoon.  

DE VLINDERVALLEI EN DE BEVERBURCHT 

Donderdagmiddag stond 

ineens gymjuf Sasa in de 

groep bij het  

Koraalrif. Ze was deze  

donderdagmiddag geen 

gymjuf, maar een ‘gewone’ 

juf.  

We hebben vliegers geknut-

seld en die zijn heel mooi 

geworden!  

Daarna hebben we natuur-

lijk even gevoetbald buiten.  
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

 

24 april Nathaniel 

29 april Abdallah 

5 mei Zahra 

5 mei Rahaf 

15 mei Hassan 

15 mei Loredana 

22 mei Kayra 

23 mei Raffy 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

PANDA’S ZIJN DOL OP FRUIT 

  

Al een aantal weken genieten wij van schoolfruit.  

De kinderen proeven allerlei fruit, maar ook groenten. 

Sommige soorten vinden we lekker, andere wat minder. 

Hier wat foto’s van een overheerlijke ananas. Die vonden 

we allemaal superlekker!  

REBUS 

Weet jij wat een rebus is? Dan kun je deze misschien 

wel oplossen. Als je het goed doet, komt er een zin uit. 

Misschien weet je wel wat we met deze zin bedoelen en 

anders kun je het aan jouw meneer of juf vragen! 


