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31 maart 2022 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Een paar weken geleden heb ik meegekeken bij een les 

bewegingsonderwijs; erg leuk om de kinderen enthou-

siast te zien springen, klimmen, hockeyen en voetballen. 

 

Wat mij echter opviel, is dat veel kinderen in hun  

gewone kleren en op blote voeten sporten! 

Tijdens de intakegesprekken is dit besproken en ik wil u dringend ver-

zoeken om uw kinderen gymkleding én -schoenen mee te geven in ver-

band met hygiëne en veiligheid. Kinderen die geen gymschoenen bij 

zich hebben mogen vanaf nu niet mee sporten, omdat de school niet 

verantwoordelijk kan en wil zijn voor ongelukken en blessures die 

hierdoor ontstaan. 

 

Verder zijn we helaas nog niet van Corona af: de afgelopen weken 

hebben we groepen moeten verdelen of thuis laten blijven, omdat 

meerdere leerkrachten positief waren getest. We doen ons uiterste 

best om alle kinderen zoveel mogelijk van het onderwijs te laten profi-

teren, maar het lukt niet altijd om een gunstige oplossing te vinden. 

We vragen hiervoor uw geduld en begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Directeur / Intern begeleider 

Agenda 
Maandag 11 april:  
start van het nieuwe 
thema: Nyd dit maltid 
 
Maandag 18 april:  
Tweede Paasdag 
 
Vrijdag 22 april:  
school om 12:15 uit, 
geen zwemmen 
 
Maandag 25 april t/m 
vrijdag 6 mei:  
meivakantie 
 
Donderdag 26 mei:  
Hemelvaart 
 
Vrijdag 27 mei:  
studiedag 

nieuwsbrief 
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DE BEVERBURCHT  

Wat was er eerst? De kip, het ei, of toch de haan? En kunnen kippen ei-

genlijk vliegen? 

Dat zijn vragen waar de kleuters van de Beverburcht over nadenken of 

praten. Spelenderwijs leren de kinderen kennis maken met dieren die 

vliegen en hoe ze dat leren van hun vader en moeder vogel. Zo is Coco 

(boek: Coco leert vliegen) eerst heel bang maar zijn moeder helpt hem op 

een wel heel bijzondere manier!  

 

 

Dottie is een lieve moederkip en is zo trots op al haar 6 kuiken-

tjes. Ze wil haar kindertjes aan alle dieren op de boerderij laten 

zien! Maar de koe zorgt voor het kalfje, het varken voor haar 

biggetjes en de eend voor haar eendenkuikens. Zo leren de 

kinderen van de Beverburcht ook de namen van de dieren op 

de boerderij!  

 

 

In de Beverburcht zijn enkele kinderen nieuw gestart en sommigen hebben we gedag ge-

zegd. Dat is wel even wennen, zij worden uiteraard nog steeds gemist. Binnenkort gaan ook 

Fidel en Ughur naar een nieuwe school bij hen in de buurt. Wij wensen ze veel plezier!! 
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DE BERENBOOM 

Sinds half februari is de nieuwe groep de Berenboom gestart, alle kinderen vanaf 6 jaar leren 

nu de eerste stappen van het lezen, rekenen en schrijven. De kinderen werken in nieuwe 

schriftjes en werkboeken. En daar zijn ze maar wat trots op! 

Sommigen kennen elkaar al maar er worden ook nieuwe vriendjes gemaakt en samen heb-

ben ze veel plezier. We werken en spelen deze maand daarom ook veel samen om elkaar te 

helpen. Ook de juffen zijn nieuw voor hen. Juf Joaquina werkt op de maandag, dinsdag en 

woensdag en juf Marieke werkt op de donderdag en vrijdag.  

De kinderen van de Berenboom genieten deze maand ook zo van het bui-

ten spelen in de warme lentezon! Samen maken ze plezier tijdens tikspelle-

tjes, het fietsen en spelen in de zandbak.  

 

HET PANDABOS 

De kinderen van het Pandabos zijn op vogelexcursie geweest! Onder leiding van vogelman 

Gijsbert, zijn ze in de parken rond de school op zoek gegaan. Ze hebben zelfs een ei gevonden 

en een Vlaamse gaai gespot. Het was een heerlijke zonnige ochtend! 
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HET WASBERENWOUD 

Samen de lente in! In de wasberenklas hebben we gepraat over lief zijn voor elkaar.  

Wanneer vind je iemand lief? En wat doe je dan? 

Nou, de wasberen vinden het leuk om samen buiten te spelen. En zeker nu de lente is be-

gonnen. Lekker samen buiten spelen in de zon. Dat is leuk! 
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DE BIJENKORF 

Deze maand zijn er veel nieuwe kinderen gestart in onze klas:  

Marwa, Zahida, Miran, Kaniwar, Nafisa, Ruba, Fawad, Sidfa en  

Muhammad. Welkom allemaal!  

 

We leren deze periode veel over vogels. Om de vogels te helpen 

hebben we in de klas pindaslingers gemaakt. Die slingers hangen 

buiten, vlakbij onze klas. We hopen dat we snel vogels zien eten 

van de pinda’s.  

 

Kendel, Liza en Ismaël hebben samen met meneer Erwin een vo-

gelhuisje aan de boom gehangen. In het huisje zit een potje pindakaas, speciaal voor vogels. 

Als je heel goed kijkt op de foto, zie je het vogelhuisje.  

We zien regelmatig een koolmeesje eten van het voer. Soms 

heeft het koolmeesje pech, want dan zit er al een grote ekster te 

eten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Van juf Greetje leren we liedjes over vogels en vliegen.   

Kom maar eens langs om te luisteren hoe mooi de kinderen kunnen zingen. Scan de qr-code 

met je telefoon, dan hoor je de liedjes.  

 

 

 

 

 

 

 

  lied: kakelcanon    lied: dag kleine vogel   lied: ik ben een vliegtuig 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

 

5 april   Asmeron 

7 april   Adil 

10 april Sidona en Milkyas 

24 april Emine 

28 april  Miran 

5 mei   Rahaf 

8 mei  Liza en Abel 

9 mei  Madia en Halima 

15 mei  Hassan, Loredana, 

  Hosana  

23 mei  Inaya 

26 mei  Remas 

30 mei  Achraf 

31 mei  Muzdalifa 

 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

  

DE PINGUÏNROTS 

  

Op donderdag 10 maart gingen de 

Pinguïns (samen met de Vossen) naar 

de stad. Wij mochten met een heel 

mooie bus mee. Toen we in de stad 

waren, liepen we naar het theater. 

“Het Badhuis”, zo heette het theater. 

Eerst moesten we op de grond gaan 

zitten. Een mevrouw vertelde hoe we 

ons moesten gedragen in het theater. 

 

Daarna begon het toneelstuk. Eerst 

was het heel donker, maar daarna gin-

gen de lichten aan en klonk er mooie 

muziek. Het was een heel leuk toneelstuk van de groep Kwatta. Ie-

dereen vond het erg grappig. En weet je wie er ook in meespeelde? 

Mees Kees! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


