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27 september 2021 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De eerste schoolweken zijn voorbij en over een paar weken is 

het al herfstvakantie. 

We zien dat de kinderen hard werken, veel leren en gezellig 

samen kunnen spelen.  

Dat maakt het werken op de Bloemberg fijn! 

 

Het is dan ook jammer dat we afscheid 

gaan nemen van twee collega's:  

juffrouw Marlène gaat verhuizen en juf-

frouw Gerdi gaat met pensioen.  

We gaan hun expertise heel erg missen! 

 

 

 

 

Nu de coronamaatregelen versoepelen wil-

len wij u vragen om extra goed op te letten 

en u te houden aan de maatregelen. 

Als u twijfelt wat u moet doen, kan de 

'Beslisboom' helpen. U vindt deze verderop 

in de nieuwsbrief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

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

Agenda 
 
Thema’s: Het weer 
(over regen, zon en 
wind) 
Kinderboekenweek 
(vanaf 6 oktober) 
Geen zwemles op 22 
oktober 
Herfstvakantie van 25 
tot 31 oktober 

Nieuwsbrief 
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HET KORAALRIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste weken in het Koraalrif hebben we leuke dingen gedaan met elkaar.  

Ook hebben we al hard gewerkt en veel nieuwe dingen geleerd!  

We zijn gestart met het thema “Het weer”. We hebben geleerd welke seizoenen er zijn en 

wat er in alle seizoenen gebeurt. Ook hebben we zelf weerposters gemaakt. 

 

HET VOSSENHOL 
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NIEUWS UIT DE BIJENKORF 

Raffy, Maria, Milkyas, Ashika, Abdallah, Karen, Mustafa en Kendel zijn gezellige bijtjes die al 

wat langer in deze klas zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena, Ismael en Yirui zaten vorig jaar bij de wasberen maar zijn nu ook bijen geworden.  

Fijn dat jullie nu ook in deze klas zitten.  

Nieuwe leerlingen die net zijn begonnen zijn:  

Maryam, Liza, Sidona, Yagiz en Daryan. Welkom bij ons op 

school!  

Het is altijd mooi om te zien hoe de kinderen die er al lan-

ger zijn de nieuwe kinderen helpen. We hopen dat de 

nieuwe kinderen zich snel thuis zullen voelen op school en 

in de klas.  

In de eerste week hebben we gewerkt met een mooi pren-

tenboek: "We eten hier geen klasgenootjes". Een mooi 

verhaal over een dinosaurus die voor het eerst 

naar school gaat. Ze ontdekt dat haar klasgeno-

ten geen dino's zijn, maar.....kinderen!  

Ze wil die kinderen het liefst opeten, maar leert 

uiteindelijk hoe je vriendjes kunt worden en hoe 

je samen kunt spelen.  

 

De kinderen uit de bijenklas hebben allerlei op-

drachten gedaan rond dit mooie verhaal. Eén 

opdracht was om samen een puzzel te maken. 

Sommige kinderen hebben gemerkt dat het echt lastig kan zijn om dit te doen als je nog niet 

dezelfde taal spreekt. Maar....door goed samen te werken is het uiteindelijk gelukt.  
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KLEUTERNIEUWS 

Hoera, na een lange zomer kwamen de kinderen van de Vlindervallei en de Bever-
burcht met een grote glimlach weer naar school. Soms was het even wennen, maar 
later toch vooral fijn om weer met alle vriendjes te kunnen spelen. Ook wij, juffen ge-
noten van de knuffels!    

 
Het kleurenmonster ging ook voor het 
eerst naar school. Dat vond hij heel span-
nend maar ook leuk! Soms was hij in de 
war en wist hij niet goed hoe hij zich voel-
de. De kinderen hebben een liedje van het 
Kleurenmonster geleerd en konden daar-
door beter vertellen hoe zij zich voelden 
in de klas.  
 

Kleurenmonster, kleurenmonster, hoe voel jij je toch vandaag?  
Kleurenmonster, kleurenmonster, welke kleur is nu de vraag.  
Bij geel is hij blij en bij blauw verdrietig, bij rood is hij boos,  
dat heb je goed gezien.  
Bij groen is hij kalm en bij roze verliefd, bij zwart is hij bang,  
dat heb je soms misschien.  
Kleurenmonster, kleurenmonster, hoe voel jij je toch vandaag?  
Kleurenmonster, kleurenmonster, welke kleur is nu de vraag.  
 
Op deze tekeningen zie je hoe we nog meer gewerkt hebben met dit thema. Het boek 
“Kleurenmonster gaat naar school”  is geschreven door Anna Llenas.  

 
 
We heten de nieuwe kinderen, die zijn ge-
start in de Vlindervallei en de Beverburcht 
van harte WELKOM!!  
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DE PINGUÏNROTS: EINDELIJK WEER ZWEMMEN! 

Het heeft lang geduurd, maar op vrijdag 10 

september mochten we eindelijk weer naar 

het zwembad. En het was superleuk! We 

moesten blijven drijven, op onze buik en op 

onze rug. Met onze benen moesten we 

zwemmen, net als een kikker. 

 

We hebben ook een liedje over september 

geleerd in de klas. Het begin gaat zo: 

In september komt de herfst in ons land, kou in ons land, BRRRR in ons land 

In september komt de herfst in ons land en dan is de zomer voorbij. 

De jufffen Iris, Marlène en Christel kwamen, met de kinderen van het Pandabos, luisteren in 

de klas en ze vonden het heel mooi. 

De komende weken hebben de 

Wasberen muziekles van  

Meester Maxim. 

Elke donderdagmiddag starten 

we dan met muziek.  

De kinderen zingen liedjes 

en leren instrumenten kennen.  

Ze vinden het heel leuk als ze ook 

even zelf mogen spelen op de 

instrumenten!  

NIEUWS VAN DE WASBEREN 
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DANSENDE PANDA’S 

De afgelopen weken hebben we in de klas gewerkt rondom het thema het weer. Dit kwam in 

vee, lessen terug, zelfs bij de dansles! Op de foto’s is te zien dat we met doekjes gedanst heb-

ben, maar ook hebben we een ‘druppel-dans’ geleerd en leren we mooie bewegingen maken 

met ons hele lijf. In de klas hebben we het boek ‘De mooiste vis van de zee gelezen’, dit gaat 

over samen delen en aardig zijn voor elkaar. We hebben mooie vissen geknutseld en daarbij 

gedeeld met het glitterpapier. In de klas hebben we een mooi plekje gemaakt om deze vissen 

tentoon te stellen. Veel kinderen wilden daar graag even bij poseren!  
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VERJAARDAGEN 

In September en oktober zijn jarig: 

3 sept  Ahmet 

5 sept Nikolaas 

11 sept Ismael 

11 sept Abderrahmane 

14 sept Stefan 

17 sept Maryam 

26 sept Salwa 

3 okt Kapie 

5 okt Kion 

12 okt Yosan 

15 okt Rahim 

15 okt Hamza 

20 okt Ammar 

20 okt Mohamed 

21 okt Paradise 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

  

GEORGIA 14 CAPSLOCK 

  

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Nu de vakantie voorbij is en de school weer van start is gegaan, wil-

len wij de kinderen weer van harte welkom heten tijdens het over-

blijven. 

Als u uw kind(eren) nog niet heeft aangemeld bij Stichting SOOS, is 
het van belang om dit zo spoedig mogelijk te doen bij 
www.stichtingsoos.nl 
Wij zien uw inschrijvingen graag deze week tegemoet. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting SOOS 

http://www.stichtingsoos.nl
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