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7 juli 2022 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het is bijna zomervakantie: we mogen allemaal 
zes weken lekker uitrusten na een toch wel 
zwaar jaar. 
In de bijlage vindt u alvast de vakanties en stu-
diedagen van de Bloemberg voor volgend 
schooljaar. 

 
De laatste schoolweek staat vooral in het teken van  
afscheid nemen van kinderen die volgend jaar niet meer op de 
Bloemberg zitten. 
We zullen hen allemaal missen en hopen dat ze nog een keer 
langskomen om te laten weten hoe het op de nieuwe school 
gaat. 

Voor nu wens ik jullie allemaal, en ons zelf, een prachtige  
zomer toe, met zon, ontspanning en veel genieten! 

De scholen beginnen weer op maandag 28 augustus. 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 
Directeur / Intern begeleider. 

Agenda 
 
Vrijdag 8 juli:  
laatste zwemles 
 
Vrijdag 15 juli:  
laatste schooldag,  
kinderen om 12:15 uit 
 
Maandag 28 augustus:  
weer naar school 

NIEUWSBRIEF 
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DE BEVERBURCHT, DE BERENBOOM EN DE WASBEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie biggetjes en de wolf 

 

Op donderdag 19 mei kwam er een poppentheater op school spelen. Zij speelden een voor-

stelling voor de drie jongste groepen. De kinderen van de Wasberen, de Berenboom en de 

Beverburcht mochten komen kijken, luisteren en genieten! 

Het verhaal was een sprookje over de drie kleine biggetjes – Nif, Naf een Noef. Zij bouwden 

alle drie een huisje in het bos. Ieder biggetje bouwde haar huisje van ander materiaal, bij-

voorbeeld van stro of takken of van steen. Welk huisje was het stevigst? Daar kwam de Wolf 

en hij blies en blies de huisjes omver. Oh nee, of toch niet? Was er een biggetje het slimst? 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen genoten van het spel, het was spannend, grappig en overal was iets te zien.  

Een luid applaus volgde op de goede afloop! 

 

Het poppenspel werd gespeeld door Christina Boukova en begeleid met licht en geluid door 

Gilian Dierdorp. Meer informatie over dit gezelschap en de trailer van dit sprookje kunt u 

vinden op hun website: koekla.nl  
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DE BEVERBURCHT 

Wist u dat de kinderen van de Beverburcht heuse acrobaten en circusartiesten zijn 

geworden? In de afgelopen weken hebben zij namelijk circusles gehad van een do-

cent van de Lindenberg.  Juffrouw Inge kwam met allerlei leuke dingen! 

 

De kinderen hebben zich verkleed als circusartiest met schitterende kleding en 

hoedjes. Ook leerden zij balanceren, met gekleurde doekjes toveren, op een circus-

bal staan en Chinese bordjes rond laten draaien op een stokje. Ze hadden er veel 

plezier in en de laatste les gaven ze een voorstelling om hun kunsten aan elkaar te 

laten zien. 

 

De laatste week spelen we in het heerlijke zomerweer en bereiden we de kinderen 

voor op de vakantie en het afscheid dat zij van elkaar moeten nemen. Sommige 

kinderen van de Beverburcht gaan naar een nieuwe school bij hun in de wijk en 

een paar gaan volgend schooljaar op de Bloemberg naar een groep 3.  

Wij, juf Annemiek en juf Marieke zijn supertrots op alle kinderen! Wij wensen jullie 

een fijne zomervakantie en veel plezier! 

Dag Bever Kanjers; Elif, Graça, Semhar, Meryam, Elias, Sinko, Antonio, Haydera, 

Mohammad, Muhammed Mirac en Kankan. 

 

DE WASBEREN 

FEEST BIJ DE WASBEREN! 

 

Alle twee de juffen jarig in juni. Daarom hadden 

we een klein feestje.  

Niet spelen op het speelplein, maar in de speel-

tuin in de buurt.  

Iedereen heeft fijn samen gespeeld.  

Het was erg gezellig!  
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DE BERENBOOM 

Wist u dat de kinderen uit de Berenboom heel erg hun best hebben gedaan om iedere dag 

met positieve inzet en plezier nieuwe Nederlandse woorden en zinnen te leren spreken en 

te schrijven? 

Voor sommigen was het werken uit de taalboekjes (van rood, geel, blauw) nieuw maar ook 

zij hebben steeds meer letters en woordjes leren lezen en schrijven. Andere kinderen gingen 

verder naar de volgende kern, en nog één en nog één!  Ook het werken uit het RekenZeker 

werkboek deden sommigen voor de eerste keer en zo waren ze druk in de weer met tellen, 

nog eens tellen en toveren met getallen  tot 10. Andere kinderen konden al naar een volgen-

de groep waar het rekenen steeds moeilijker werd. Bravo! 

Gelukkig werd het harde werken ook afgewisseld met ontspanning tijdens creatieve knutsel-

activiteiten, gymmen, meezingen met de gitaar, buiten spelen en binnen fijn samenwerken 

aan een puzzel of met de auto’s of in de poppenhoek. En vrijdag was toch wel de allerleuk-

ste dag van de week, want dan gingen ze zwemmen.  

Jammer genoeg hebben we in de afgelopen tijd af-

scheid moeten nemen van enkele kinderen omdat zij 

naar een andere school gingen. Die worden nog steeds 

erg gemist. Nu het bijna zomervakantie is nemen we 

weer afscheid van enkelen die wij natuurlijk heel veel 

succes wensen in hun nieuwe klas. Vele ‘Beren’ zien we 

gelukkig na de vakantie uitgerust en met plezier weer 

terug. 

Wij, juf Joaquina en juf Marieke zijn BEREN-trots op alle kinderen! 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Mariska Gommans. De meeste kinderen zullen mij van 

gezicht wel kennen. De afgelopen jaren heb ik op de Bloemberg de 

administratie verzorgd. Dat was heel erg leuk om te doen!!! Maar 

vanaf komend schooljaar ga ik op een andere school werken. Ik heb 

daar heel veel zin in. 

Maar ik zal iedereen van de Bloemberg natuurlijk wel missen, hoor! 

Dus bij deze heel erg bedankt voor de gezelligheid op school. 

Ik hoop dat jullie allemaal een hele leuke vakantie hebben. 

En wie weet komen we elkaar daarna toch nog wel eens tegen. 

Groetjes, Mariska.  

EEN NIEUWE BAAN VOOR MARISKA 
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HET PANDABOS  

Nog een weekje en dan is het zo ver, zomervakantie! Een periode waar veel leerlingen naar 

uit kijken, maar ook een periode waarin we afscheid gaan nemen. 

Rinad, Anood, Leen, Okan, Sarah-Marie en Naab gaan ons verlaten en naar een reguliere 

school in hun woonwijk. Zij hebben de afgelopen tijd bij ons op school keihard gewerkt om 

het Nederlands te leren en zijn er klaar voor de overstap te maken. We zijn ontzettend trots 

op hen, maar gaan ze ook heel erg missen! Heel veel succes lieve kinderen! 

Ook nemen we afscheid van juf Laura. Zij heeft dit schooljaar iedere maandag stage gelopen 

bij ons in het Pandabos. Ze gaf zelfs hele dagen les. We wensen haar heel veel succes met 

haar bezigheden volgend schooljaar en het afronden van haar studie! 

Voor iedereen: een hele fijne zomervakantie! 
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HET VOSSENHOL 

Deze kanjers uit het Vossenhol gaan de Bloemberg verlaten. Op naar de middelbare school, 

klaar voor het nieuwe avontuur! Zet ‘m op! We gaan jullie missen!  

DE BIJENKORF 

Heb je alle bouwwerken van de kinderen uit de Bijenkorf al gezien? Het lijken 

wel architecten, die kinderen!  

De kinderen leren allerlei woorden over de stad, het verkeer en de omgeving.  

En ze leren die nieuwe woorden door te bouwen. Ze zijn begonnen met het 

maken van een huisje van blokken. Daarna hebben ze een ander gebouw ge-

maakt, bijvoorbeeld een flat, een sporthal, een kerk, een moskee of een pa-

leis. We leerden ook over de speeltuin. De kinderen maakten van ijslollystok-

jes allerlei speeltoestellen. Het was erg leuk om te doen en erg leerzaam.  

  

Na de zomervakantie gaan Ismael, Liza, Kendel en Nafisa naar een andere 

school. Wat gaan we jullie missen! Veel succes! Marwa en Moauad blijven op 

school, maar zij gaan naar een andere klas. We gaan jullie ook missen, maar 

gelukkig zien we jullie nog op school.  

 

Voor iedereen…..een fijne vakantie! 
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DE WOLFSKUIL 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Roland Leenhouwers en ik ben een nieuwe leerkracht op de 

Bloemberg. Ik woon in Nijmegen, ben getrouwd en heb al op meer scholen 

gewerkt. Sinds 12 mei werk ik in de nieuwe groep op school, de Wolfskuil. 

De groep is inmiddels al gegroeid tot 15 leerlingen. Het is een fijne groep 

en er wordt hard gewerkt! 

Nog minder dan 2 weken tot de zomervakantie. De wolven wensen alle 

medewerkers en ouders alvast een fijne vakantie toe. 

MENEER PIETER STELT ZICH VOOR 

Lieve collega’s en kinderen van de Bloemberg. 

Op 1 januari 2021 ging ik met pensioen na ruim 42 jaar onderwijs te hebben ge-

geven op de basisschool. In het najaar kriebelde het weer om terug te keren in 

het onderwijs. In oktober ben ik gestart met Nederlandse les te geven aan de 

nieuwkomers (Afghaanse kinderen), die gehuisvest waren op Heumensoord. 

Daarna brak opnieuw Corona uit en was het weer stil.  

In januari 2022 kreeg ik een verzoek om bij te springen in het onderwijs. De 

Bloemberg was mijn eerste optie, omdat ik al gehoord had dat de populatie kin-

deren van deze school bestond uit nieuwkomers. Met veel plezier heb ik afgelopen half jaar 

gewerkt met de kinderen van de Bloemberg in de groepen van de pinguïns en de panda’s. Ik 

voelde me helemaal thuis hier en ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen om met zo’n 

fijne collega’s te hebben mogen werken. Elke week kreeg ik weer energie en had ik plezier in 

mijn werk.  

Lieve groeten van Pieter.   

EEN NIEUWE BAAN VOOR MENEER SANDER 

Beste allemaal, 

Volgende week dinsdag 12 juli ga ik voor de laatste keer de gymles verzorgen voor alle 

klassen op de Bloemberg. Na een jaar invallen heb ik een andere mooie kans aangeboden 

gekregen waar ik graag mee verder wil. Met deze stap laat ik wel een hele mooie school 

achter me waar ik met veel plezier heb gewerkt. De kinderen waren erg enthousiast en 

gemotiveerd om te bewegen. Ondanks dat ik maar één dag in de week les gaf, leer je de 

kinderen toch goed kennen. Ook binnen het team heb ik mij altijd erg welkom en betrok-

ken gevoeld wat ik als erg prettig ervaren heb. Kortom bedankt en heel veel succes de ko-

mende jaren en wellicht tot ziens. 

Sander   
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      VERJAARDAGEN 

  

       Jarigen in juli en augustus: 

 

1 juli  Mohamad Qasem 

2 juli  Mayar Salameh 

7 juli  Tenneh Samura 

13 juli   Milkias Weldu  

  Mesmer 

2 augustus Mohammed Wali 

4 augustus Graca Pedro  

  Muhongo 

4 augustus Arsema Weldu  

  Mesmer  

6 augustus Adib Sadat 

7 augustus Farkhunda Sadat 

12 augustus Rahel Wali 

24 augustus Mohamed Simo 

 

 

 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

  

DE PINGUINROTS  

  

In juni deden de Vossen en de Pinguïns mee aan het LEF!-project. 

We moesten een dans oefenen en toen we hem goed konden, 

moesten we optreden. Wij deden de dans terwijl burgemeester 

Bruls (niet de echte, natuurlijk!) vanaf de brug een liedje zong. 

Het was heel spannend maar ook superleuk om mee te doen. We 

kregen veel applaus en als we even moesten wachten in de kleedka-

mer, deden we spelletjes en maakten we veel lol. Kijk maar op de 

foto’s! 

 

 

 

 

Bekijk de hele show op YouTube: 


