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16 december 2021 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021. 

Het is een roerig jaar geweest, waarin het vooral om  
coronamaatregelen draaide. 
We zouden bijna vergeten dat de leerkrachten hard  
hebben gewerkt om de leerlingen zoveel mogelijk te le-
ren en hoe goed dat gelukt is, ondanks corona. 
 
Ik hoor kinderen Nederlands spreken met elkaar en met 

hun juf of meester. Sommigen leren de Nederlandse taal zelfs zo snel dat 
ze eerder naar regulier onderwijs kunnen uitstromen. Heel knap en ik ben 
bijzonder trots op de kinderen en het team! 
Helaas hebben de ministers besloten om de kerstvakantie een week  
eerder te laten beginnen. Dat betekent dat vrijdag 17 december de  
laatste schooldag is van dit jaar en dat de kinderen drie weken vakantie 
hebben na de zwemles. 
 
Ik wens jullie allen een welverdiende vakantie, een goede jaarwisseling 
en ik hoop iedereen in goede gezondheid terug te zien op 10 januari 
2022. 
 
Fijne dagen allemaal en een gelukkig en gezond 2022! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Iris Kokosky Deforchaux 
Waarnemend directeur / Intern begeleider 
Openbare basisschool de Bloemberg 
 

Agenda 
 
Thema: Feest! Over 
kerstmis. 
 
Vrijdag 17 December: 
Pyjama-party! 
‘s Middags zwemles. 
Daarna vrij tot  
10 januari 
 
In het nieuwe jaar  
beginnen we met het 
thema: Hatsjoe! Over 
ziek en gezond zijn. 

Nieuwsbrief 
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BIJ DE OUDE ROMEINEN 

Op 26 november zijn we met het 

Pandabos naar het museum geweest. 

We leerden dat vroeger de Romeinen 

Nijmegen veroverd hebben. We hebben 

allerlei voorwerpen gezien die zijn ge-

vonden door opgravingen: lepels, urnen, 

sieraden en een pilaar waar mensen op 

afgebeeld waren. Als laatste mochten 

we spelen in de Romeinenwerkplaats. 

We hebben ontzettend genoten!  

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas kwam op school. Dat was leuk! En 
ook wel spannend. 
Sommige kinderen durfden wat te vragen aan 
de Sint. 
En we hebben laten horen hoe goed we de 
letters aan het oefenen zijn. 
Nu is de Sint weer terug naar Spanje. En komt 
het kerstfeest. Daarom hebben we een hele 
mooie kerstboom in de klas. Dat is gezellig!   
 
  
 

NIEUWS VAN DE WASBEERTJES 
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SINT EN KERST BIJ DE BEVERS EN DE VLINDERS 

In de decembermaand vieren we feest! In de vorige nieuwsbrief hebben wij al verteld over 

de verjaardag. Daarna ging het over Sinterklaas. Dat was voor sommige kinderen een nieuw 

feest en moesten we de woorden over Sinterklaas heel goed oefenen. De kinderen hebben 

zich verkleed als Sinterklaas, lieve Piet of het paard, pakten de cadeautjes in en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brachten deze bij de kinderen langs.  

Ook hebben ze lekkere pepernoten gebakken  

en gesnoept. In de gymzaal hebben de  

kinderen Pietengymnastiek gedaan!  

Klimmen, glijden, pakjes in de schoorsteen gooien en springen vanaf het dak. Op 5 decem-

ber kwam Sinterklaas echt op school en wat was dat een feest!  

Toen Sinterklaas weer weg was, stond er een mooie kerstboom in de klas en hebben de kin-

deren deze versierd met ballen, slingers en sterren. Ook zitten er lichtjes in en die zijn in het 

donker prachtig! Zo vieren we toch een beetje kerst op school.  
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SINTERKLAAS BIJ DE PINGUÏNS 

Wat waren ze zenuwachtig! Steeds weer keken ze 

op de klok en toen de Sint echt om half twaalf 

binnen kwam, durfden de Pinguïns zich nauwe-

lijks te bewegen. Gelukkig durfden ze nog wel een 

mooi lied voor hem te zingen. 

 

 

 

 

Tijdens ons “Feest”-thema maakten we ook 

maskers. Kun jij zien welke kinderen dit zijn? 
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HET KORAALRIF 

In het Koraalrif zijn we nu bezig met het thema Kerstmis. 
We hebben zelf de kerstboom gezet en de klas versierd. 
Het was leuk om te praten en leren over kerst. 
Nu hebben we bijna vakantie en we willen iedereen een 
fijne kerst wensen! 
Het leukste vonden wij om de kerststerren te knutselen:  

 

 

 

Deze week is meneer Christiaan er elke dag want hij heeft 
stageweek. De kinderen vinden dat superleuk want meneer 
Christiaan geeft leuke lessen.  Op woensdag kregen de kin-
deren een les drama. De kinderen kregen een afbeelding die 
ze mochten uitbeelden.  
Kijk maar eens hoe Ayat, Mustafa, Liza en Sidona de afbeel-
ding namaken.  
 
De kinderen leren ook kerstliedjes. Het lied ‘Oh, dennen-
boom’ kennen ze al goed.  
Op donderdag leerden ze het lied ‘Jingle Bells’. Dat kennen ze 
nu in het Engels én in het Nederlands. Knap hoor!  

MENEER CHRISTIAAN 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

1 dec: Arsenii 

1 dec: Mohammad 

3 dec: Kendel 

7 dec: Elias 

9 dec: Rusul 

11 dec: Quano 

11 dec: Shauno 

13 dec: Maher 

15 dec: Semhar 

29 dec: Kankan 

1 jan:  Menisa 

1 jan:  Mahmoud 

1 jan:  Rinad 

5 jan: Leen M. 

5 jan: Sidra 

8 Jan: Ahmad 

7 jan: Haia 

8 jan: Rochelle 

8 jan: Musa 

12 jan: Ludjeanwig 

13 jan: Sallouha 

15 jan: Delshad 

17 jan: Nawal 

23 jan: Andrei 

29 jan: Chourach 

31 jan: Dania 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

GEORGIA 14 CAPSLOCK 

  

 

 

 

Het jaar 2021 is bijna voorbij.  

Wederom wereldwijd een heel enerverend jaar! 

Een jaar van nieuwe uitdagingen, maar ook een jaar van creatief 

denken en zorgen voor elkaar. 

Ons TSO-team heeft dit jaar met veel plezier en inzet  

de TSO verzorgd. 

Wat 2022 ons zal brengen is nog onzeker,  

hopelijk ligt er voor iedereen iets 

positiefs in het verschiet. 

Wij kijken weer uit naar een nieuw en fijn overblijfjaar  

en wensen iedereen: 

Gezondheid, saamhorigheid en geluk! 

Gezellige feestdagen! 

 


