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15 oktober 2020 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
De herfst is w eer  in het land en dat betekent dat het kou-
der wordt, maar ook dat er veel regen valt. 
We merken dat er kinderen zonder jas naar  school kom en of 
met schoenen die niet geschikt zijn voor  de regen. W ilt u  
ervoor zorgen dat uw kind warm genoeg w ordt aangekleed, 

dat maakt het buitenspelen een stuk leuker! 
 
In verband met de coronamaatregelen en het advies 
om in school goed te ventileren, staan de ram en 
van de klassen vaker open. Dit betekent dat het 
koud wordt in de klas. Hier kunnen we helaas niets 
anders aan doen dan ons warm kleden. Zorgt u  
alstublieft voor een extra trui of vest voor  uw  

kind om in de klas te dragen. 
 
Tenslotte: na de herfstvakantie starten we weer met 
de zwemlessen op vrijdagmiddag. 
Alle kinderen van 5 jaar en ouder, die in de gemeente Nijmegen 
staan ingeschreven, gaan dan weer mee naar het zwembad. 
In het zwembad zijn m aatregelen genom en om  het 
zo veilig mogelijk te houden: 

 De kinderen mogen niet douchen in het zwembad. Zorg dus dat 
zij, na de zwemles, thuis meteen gaan douchen. 

 Er zijn aparte kleedkamers voor de Bloemberg; hier mogen an-
dere gasten niet omkleden. 
De kinderen mogen via een aparte deur naar binnen en naar bui-
ten, zodat ze zo min mogelijk langs andere bezoekers hoeven te lo-
pen. 
De zwemlessen beginnen weer vanaf vrijdag 30 oktober.  
 
Maar eerst wens ik alle kinderen en leerkrachten een hele fijne 
herfstvakantie! 
Rust goed uit allemaal en vooral: blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
Iris Kokosky Deforchaux 
 

Agenda 
 
Herfstvakantie: 
Van 19 oktober tot en 
met 27 oktober. Op 
woensdag 28 oktober 
gaan we weer naar 
school. 
 
Thema: 
‘Boekeloeren’  (over 
boeken lezen) loopt 
nog door tot  6 novem-
ber. 
 
Vrijdag 30 oktober: 
Zwemmen. 

Nieuwsbrief 
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DE BEVERBURCHT EN DE VLINDERVALLEI 

Calibrin 12 

 

GEORGIA 14 CAPSLOCK 

Dag lieve kinderen, ouders en  

collega’s! Ik vond het superleuk op  

De Bloemberg en kom graag nog een 

keertje terug.  

Op 16 oktober is het mijn laatste dag 

bij de kleuters. Groetjes van juf Rian-

ne van de vlinders en de bevers xxx 
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VERRASSING VOOR JUF JOLANDA 

Juf Jolanda gaat met zwangerschapsverlof! 

De kinderen hebben allemaal een bloem gemaakt. Ze 

hebben ook een kaartje geschreven en getekend. En dat 

allemaal....om juf Jolanda te verrassen en haar een goede 

tijd te wensen! 

 

 

Juf Jolanda had voor de kinderen ook een verrassing. Ze 

kregen een zakje met een potlood, een gummetje en 

wat lekkers. De kinderen waren er erg blij mee. 

Van de Wasberen.  

Het Koraalrif, het Pandabos en de Pinguinrots mochten kijken naar een toneelstuk over het 

weer. Meneer Adrie was de weerman en juffrouw Christel zorgde voor de regen, de wind, 

sneeuwvlokjes en nog veel meer. De kinderen vonden het erg grappig, vooral toen juf Christel 

een emmer water over meneer Adrie heen gooide.  

 

EEN NAT PAK VOOR MENEER ADRIE 

 

Als je de QR-code scant, kun je het filmpje terugzien op YouTube. 
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Calibrin 12 

Vorige week was het Kinderboekenweek. We hebben veel woorden geleerd over lezen, boe-
ken en de bibliotheek. Op maandag zijn de kinderen van het Koraalrif samen met juf Tara en 
juf Annet naar de bibliotheek in Zwanenveld gelopen. Op school hebben we een kleine biblio-
theek maar deze is natuurlijk veel groter! Er waren leuke opdrachten bedacht zodat de kin-
deren leerden hoe de bieb werkt. Het was wel een beetje ver lopen maar het was erg leuk! Is 

uw kind al gratis lid van de bibliotheek? 

Na de vakantie gaan Arsenii, Aloniab, Marwan, 

Rashin, Nazrin, Arevik en Zidny naar hun nieuwe 

school. We gaan ze héél erg missen in de klas. 

Veel plezier op jullie nieuwe school! 

HET KORAALRIF IN DE BIEB 



 

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

Lieve Bloemberg en Panda’s, 

Het is al een jaar geleden dat ik hier op school zit. De eerste dag vond ik het heel spannend,  

maar ook heel leuk. De juffen en meesters in de Bloemberg zijn erg lief en de kinderen ook.  

Toen kwam ‘stomme Corona’. Wij moeten 6 weken thuis 

blijven. Nu mogen wij naar school.  

Dit vind ik leuk, maar na de herfstvakantie moet ik naar 

een andere school.  

Mijn lieve vriendinnen en vrienden ga ik missen. Eerst 

was het heel leuk, maar nu ben ik verdrietig.  

Panda’s veel plezier en succes op de Bloemberg! Ik houd 

van jullie.  

Dank jullie wel juf Christel, juf Céline en alle juffen en meesters van de Bloemberg. 

De Bloemberg is mijn tweede familie! Ik mis jullie! 

Liefs, Hau 

De verjaardag van juf Christel in het Pandabos 

Op 8 oktober werd juf Christel 33 jaar. Maar zij ziet er als 26 jaar uit. 

Juf Christel is erg lief. Op de verjaardag van juf Christel speelden we heel veel spelletjes en 

hebben we ook Frozen 2 gekeken. We hebben ook cake gegeten. Dat was erg leuk! 

Juf Céline plaagde juf Christel door een puzzel te maken van haar lelijkste foto. Juf Christel 

moest heel hard lachen. Dit duurde ongeveer 15 minuten. Het was een hele leuke dag! 

Hau en Jaden 

Lieve Panda’s, 

Het is al een half jaar geleden dat ik in het Pandabos zit. De eerste 

dag dat ik in de klas zat, vond ik het een beetje spannend. Nu ga ik 

naar het Vossenhol en mis ik jullie Panda’s. Het was grappig en leuk 

en ik heb vriendjes gemaakt. Na de Kerstvakantie ga ik naar mijn 

nieuwe school.  

Ik mis jullie heel erg! Ik ben verdrietig, maar ook blij. Ik ga aan jullie 

allemaal denken. 

Liefs, Jaden 
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VERJAARDAGEN 

 

 

 

De komende tijd zijn jarig: 

3 oktober Mannan  

7 oktober Alba  

10 oktober Arzu  

14 oktober Maris  

16 oktober Leandra 

25 oktober Nusrat 

2 november Dalton 

10 november Azael 

13 november Kais 

14 november Zidny 

24 november  Ahmet Selim 

27 november Nermin 

29 november Aloniab 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

 

 

 

ER WAS EENS EEN GROEP... 

  

Veel boeken zijn leuk om te lezen maar sprookjesboeken toch 

wel het allerleukst. Alles kan! Je kunt het zo gek niet verzinnen!  

Wensen en dromen komen uit en meestal loopt het verhaal 

goed af (niet voor ieder-

een trouwens..). 

Zo kent iedereen vast het 

sprookje van een prinses 

met zeven dwergen,  

toch? In onze klas zie je wel meer dan zeven dwergen, maar ja, 

ook meer dan één prinses! En eigenlijk redden die prinsessen 

zich goed zelf, zonder hulp van dwergen of prinsen.  

Prinsen hebben we namelijk ook nog in de groep.  

Een echte sprookjesgroep zijn we! En hopelijk leven we alle-

maal nog lang en gelukkig! 

Juf Gerdi van de Bijenkorf 


