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7 juni 2021 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Nog een paar weken hard werken en dan is dit schooljaar voorbij. 
Juffrouw Céline en juffrouw Annet blijven tot de zomervakantie thuis, 
omdat zij corona hebben gehad, 
maar gelukkig zijn juffrouw Sasa, juffrouw Lotte en juffrouw Greetje 
op school om de kinderen les te geven. 

De afgelopen maanden hebben wij steeds op woensdag, donderdag 
en vrijdag schoolfruit gekregen. De kinderen hebben gesmuld van de 
watermeloenen, peren, tomaten en sinaasappels. Maar nu is het 
schoolfruit jammer genoeg afgelopen. Dus moeten de kinderen zelf 
weer fruit meenemen. 

Vrijdag 11 juni hebben we de laatste studiedag van dit schooljaar; alle 
kinderen zijn dan vrij! 

 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 
Waarnemend directeur / Intern begeleider 
Openbare basisschool de Bloemberg 

Agenda 
 
Het thema is: ‘Water, 
natuurlijk!’  
Wat kun je allemaal 
met water doen? En is 
er genoeg schoon  
water voor ons  
allemaal? 
 
Vrijdag 11 juni:  
Studiedag, de kinderen 
hebben vrij! 

Nieuwsbrief 
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NIEUWS VAN DE BERVERBURCHT EN DE VLINDERVALLEI 

 

 

 

 

 

 

 

  

De kleuters werken met het thema: de (onder) waterwe-
reld. Eerst hebben we gepraat over water in  het huis;  
handen wassen onder de kraan, douchen of de kleren  
wassen in de wasmachine. Daarna zijn we onder water ge-
doken en ontdekt welke dieren op of onder water leven.  
En ook hebben ze in de regenplas op het speelplein ge-
stampt en modder gemaakt.  De kinderen hebben ontdekt 
welke dingen drijven en zinken. Het boek: de Krokodil die 
niet van water hield, is heel bijzonder, want die krokodil is 
eigenlijk helemaal geen krokodil!!  
Tot slot hebben de oudste kleuters in de gymzaal een spel 

gespeeld dat ze leerden zwemmen. Het was natuurlijk niet 

echt en ze kregen dan ook een binnen-zwemdiploma voor 

binnen. Ha, Ha, ze vonden het een goede grap!  
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PROEFJES IN DE PINGUÏNROTS 

Het nieuwe thema van woordenschat gaat over 
water. In de Pinguïnrots hebben we diverse 
proefjes hiermee gedaan. De kinderen vonden het 

heel leuk om te 
doen, maar het was 
ook leerzaam. We 
hebben ontdekt dat 
lauw water warm en 
koud kan aanvoelen, 
afhankelijk van de 
temperatuur van je hand op dat moment. Gek!  
Ook hebben we superschuim gemaakt met shampoo, afwas-
middel, wasmiddel en zeep. We gingen uitzoeken met welk 
middel je de meeste bellen kan blazen. Er kwamen zóveel bel-
len dat we naderhand zelfs de vloer konden poetsen!  
 

Aan de slag met doppinda's, rozijnen, naald en draad. De kinderen van het Koraalrif hebben 

enthousiast gewerkt aan hun pindaslinger.  

"Mogen we dit zelf opeten, juf?", vroegen sommige kinderen.  

"Ja, je mag best proeven, maar laat je wel wat over voor de vogels?" 

In de klas hebben we ook een verjaardag gevierd. Kiara was jarig en ze is 9 jaar geworden. 

Kiara had een heerlijke traktatie: een fruitbakje. We hebben allemaal zitten smullen. Dank je 

wel, Kiara!  

NIEUWS UIT HET KORAALRIF 
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DEZE KANJERS VAN HET VOSSENHOL VLIEGEN UIT NAAR 

DE MIDDELBARE SCHOOL! 

 

BOODSCHAPPEN doen: wie houdt er nu niet van! 

Er is een nieuwe WINKEL  geopend. Een heel gezellige winkel. Alles is GOEDKOOP, al kan een 

pizza soms wel DUUR zijn en 50 Euro kosten. Maar héél af en toe krijg je als wisselgeld zo-

maar 500 Euro terug. Dus dan is die pizza wel weer een èchte AANBIEDING!  

 

 

 

 

 

 

 

CAISSIÈRE Maria zit achter de KASSA. Als ze pauze heeft, gaat 

VERKOPER Kadir verder met SCANNEN. Karen helpt hem. KLANT 

Mustafa moet BETALEN voor de BOODSCHAPPEN. Hij moet even zoeken naar zijn PORTE-

MONNEE,  maar gelukkig heeft hij genoeg GELD bij zich.  En zien jullie dat volle WINKEL-

MANDJE van Ashika? Als zij nu ook maar genoeg geld bij zich heeft…  

OPENING NIEUWE ‘JUMBO-XL’ OP DE BLOEMBERG 

En wat zijn wij trots! 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

1 juni  Kiara 

7 juni  Rune 

7 juni  Luka 

8 juni  Adrin 

9 juni  Abdulhannan 

13 juni  Erva 

18 juni  Hilal 

18 juni  Zander 

20 juni  Ayham 

22 juni  Elmar 

27 juni  Valentina 

1 juli  Saher 

5 juli  Qiran 

5 juli  Abdulrahman 

7 juli  Tenneh 

11 juli  Sabrin 

23 juli  Meerhat 

Een hele fijne verjaardag  

gewenst! 

 

VERANDERINGEN IN HET PANDABOS 

  

In het Pandabos is de afgelopen weken veel veranderd. 

Hifi is door gegaan naar de klas van meneer Thomas.  

En Yasna is naar een nieuwe school gegaan. Wij wensen hen 
veel plezier! 

 

Maar ook in onze klas zijn er nieuwe leerlingen bij geko-
men.. Een warm welkom voor Ahmet, Anood, Leen en 
Yasin. We hopen dat jullie het heel fijn gaan krijgen in het 
Pandabos! 

Juf Lotte is ook nieuw in onze klas, zij zal de komende tijd op 
dinsdag en woensdag in de groep werken.  


