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14 december 2020 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Op school zijn veel kinderen die te laat naar bed gaan. 
Zij appen tot in de nacht met andere kinderen via hun 
mobiele telefoon of tablet. 
Ook zijn er kinderen die een PlayStation op hun slaap-
kamer hebben en de hele nacht spelletjes spelen in 
plaats van te slapen. 

Kinderen die te laat naar bed gaan en  
weinig slapen, hebben meer moeite om 
zich te concentreren op school en om te 
leren. 
We vragen u om de mobiele telefoons, ta-
blets en PlayStations niet mee naar de 
slaapkamer te geven. 
Wij zullen er op school ook aandacht aan 
besteden! 

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een 
brief van de GGD over hoofdluis. 
Lees deze brief alstublieft goed door. 
 
En dan begint aan het einde van deze week de kerstvakantie. 
We wensen iedereen alvast hele fijne dagen toe en een goede jaarwisse-
ling! 
 
Tot volgend jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Iris Kokosky Deforchaux 
Waarnemend directeur / Intern begeleider 
Openbare basisschool de Bloemberg 

Agenda 
 
Vrijdag 18 dec: 
Kerstontbijt. 
Vrijdag 18 dec: 
Geen zwemles 
 
Maandag 21 dec t/m 
vrijdag 1 jan: 
kerstvakantie 
 
Het thema in decem-
ber is “Feest” 
Het thema in januari is 
“Hatsjoe” over ziek 
zijn. 

Nieuwsbrief 
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PEPERNOTEN BAKKEN IN DE PINGUÏNROTS 

Als eerste klas van de school hebben de Pinguïns op maandag 16 november zelf pepernoten 

gebakken in de klas. Onder begeleiding van de juf deden de 

kinderen alles zelf: de oven aanzetten, het deeg kneden (en 

eerlijk onder alle kinderen verdelen!), balletjes ‘draaien’ en 

natuurlijk uiteindelijk proeven.  Het eindoordeel: 

“mmm, lekker!”  

 

Wat een feestdag!  
Met de hele school stonden we buiten te wachten op Sinterklaas. Opeens verscheen hij op 
het dak! Er waren ook 2 pieten bij.   
In de klas gingen we spelletjes doen. Als je goed naar de foto kijkt, zie je welk spel we met de 
juf deden. Bingo!  
Gelukkig kwam Sinterklaas ook bij ons in de klas. Dat was erg leuk en ook wel een beetje 
spannend. We kregen lekker veel pepernoten en een grote zak vol cadeaus.  
Het was een fijne, gezellige dag!  

 

SINTERKLAAS BIJ DE WASBEREN 
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TWEE JUFFEN IN HET PANDABOS 

Twee juffen in de klas deze week  
Iedere maandag is juf Amber, ALPO-stagiaire, bij ons in de klas. Maar deze week is ze er de 
hele week, wat een feest! Ze geeft veel lessen en heeft zelfs ook al een hele dag geoefend 
met juf zijn. Ze is druk geweest met opdrachten voor haar opleiding: rekenlessen, begrijpend 
lezen, maar ook muzieklessen geven. 
De kinderen genieten erg van Ambers lessen en zijn heel lief voor haar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto is te zien hoe Amber de kinderen uit het Pandabos leert om met boomwackers 
muziek te maken.  Het was een fijne week, met steeds twee juffen op één dag!  
Bedankt juf Amber!  
Een speciaal welkom voor Hamza, Leen en Jeramaih, zij zijn maandag gestart in het 
Pandabos. 

Met kerstmis is het een mooi moment om aan andere 
mensen te denken . We hebben met de kinderen gepraat 
over eenzaamheid. Wat is dat, alleen zijn? 
In Nederland zijn heel veel mensen alleen, jonge mensen 
maar ook veel oudere mensen. Om ze deze kerst een 
beetje blij te maken hebben de kinderen kerstkaarten 
gemaakt. Deze kaarten sturen we op naar mensen die 
veel alleen zijn. Met heel veel mooie stickers, kerstpapier 
en liefde hebben we een hele stapel kerstkaarten ge-
maakt. 
Zo leren de kinderen dat het fijn is om een ander te hel-
pen.  

HET KORAALRIF DENKT MET KERST AAN ANDERE MENSEN 
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FEEST-FEEST-FEEST IN DE BIJENKORF 

 
Ja, het is feest-feest-feest! 

Zoals er nooit één is geweest… 

Dit zingt het Kinderen voor Kinderen-koor en dat klopt zeker dit jaar. December is een echte 

feestmaand maar zoals alle feesten nù worden gevierd, zo zijn ze nog nooit gevierd!  

Sint met een spatschermpje, Piet met een mondkapje, hulpsint Ivan zonder baard, hulppiet 

Kadir met een mijter op…  Het moet niet gekker worden! 

 

 
 

 

Behalve Sint en Kerst worden er de-

ze maand ook verjaardagen gevierd. 

In de Bijenkorf wordt Nikki op 15 

december 8 jaar en Corona of niet: 

ze voelt zich dan als een prinses.  

Het zijn verwarrende tijden. Dat zie 

je ook aan deze tekening van Kayra. 

Kijk goed:  

is het Sinterklaas met zijn paard of 

toch al de Kerstman met zijn ren-

dier? 



 

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

DE VLINDERVALLEI EN DE BEVERBURCHT 

Vol spanning hebben we gewacht op het bezoek van Sinterklaas met zijn twee pieten, bij 
ons op de Bloemberg. Maar voor het zover was, hebben de kinderen gewerkt, gespeeld en 
geknutseld binnen het thema Sinterklaas. Er was een verkleedhoek, waar de kinderen een 
echte Sint, Piet of paard konden worden. In de gymzaal werd er druk geoefend om een 
‘pietendiploma’ te halen. Onze eigen kinderpieten leerden om op daken te lopen, en om 
cadeautjes in de schoorstenen te gooien. Ook hebben we zelf pepernoten gebakken, de pe-
pernoten smaakten heerlijk, we hebben heuse bakpieten in de klas!   
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VERJAARDAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDLUIS   

Heb je jeuk op je hoofd? Dan heb je misschien last van  
hoofdluis. Hoofdluis komt ook voor bij middelbare scholieren.  
Luizen lopen gemakkelijk van het ene hoofd naar het andere hoofd over.  
Daarom kun je luizen krijgen als je met je haren tegen iemand anders zijn  
haren aankomt. Bijvoorbeeld als je een selfie maakt. 
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft niets te maken met een  
goede of slechte hygiëne. 

Heb ik hoofdluis? 
Denk je dat je hoofdluis hebt? Controleer je haar dan door het te kammen  
met een netenkam. Hou je hoofd voorover en kam van de hoofdhuid tot  
aan het einde van je haar. Houdt een wit vel onder je hoofd.  
Je ziet de luizen er dan vaak op vallen. Je kunt dit zelf doen.  
Maar het is beter om het door iemand anders te laten controleren.  
Diegene kan vaak beter op je hoofdhuid kijken. 

Hoe kom ik van hoofdluis af? 
Luizen vermenigvuldigen zich snel en hoofdluis is erg besmettelijk.  
Daarom is het belangrijk om je hoofdhuid en haar snel te behandelen.  
Hoofdluis gaat niet vanzelf over. Hoofdluis behandelen kan op twee  
manieren. De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed  
door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een  
eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen,  
maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als je twee weken elke  
dag kamt, kun je alle hoofdluizen verwijderen. 

Hoe voorkom ik hoofdluis? 
Controleer je haar regelmatig op hoofdluis. Zo ben je er op tijd bij, en  
kun je de luis verwijderen voordat hij eitjes legt. 

Leen je borstel, kam, haarklemmen, mutsen of hoofddoek niet uit en  
gebruik ze ook niet van anderen. 
Het kan helpen om gel of haarlak te gebruiken. Jongeren die gel of  
haarlak gebruiken, hebben iets minder vaak hoofdluis dan jongeren  
die dit niet doen. 

De komende tijd zijn jarig: 

7 december Adama 

9 december Rusul 

14 december Chi 

15 december Nikki 

28 december Donat 

 

1 januari  Hifi 

1 jan Amin 

3 januari  Gracjan 

5 januari  Leen 

5 januari  Ivar 

6 januari  Vy 

7 januari  Haia 

7 januari Ahmad 

10 januari  Sofiia 

16 januari  Shams 

16 januari  Kherhat 

21 januari  Joseph 

28 januari  Bariz 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 


