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3 juni 2020 

 

 

Nieuwsbrief 
Beste ouders en verzorgers, 

  

Vanaf maandag 8 juni is de Bloemberg weer open voor alle 
kinderen! 

De lestijden zijn dan hetzelfde als voor de Coronacrisis en 
gelden tot de zomervakantie: 

 

Maandag       08.30u tot 15.00u 

Dinsdag         08.30u tot 15.00u 

Woensdag     08.30u tot 12.15u 

Donderdag     08.30u tot 15.00u 

Vrijdag         08.30u tot 12.15u (kinderen van 4 jaar komen vrijdag niet naar 
school) 

  

Tot de zomervakantie zijn er geen zwemlessen, daarom zijn de kinderen op 
vrijdag om 12.15u uit! 

Verder blijven alle  protocollen gehandhaafd. Dus: meerder malen per dag 
handen wassen, niezen in je elleboog, bij verkoudheidsklachten thuisblijven, 
1,5 meter afstand houden tot de volwassenen. 
 

Met vriendelijke groet,  

Iris Kokosky Deforchaux 

Waarnemend directeur/Intern begeleider 

HANDEN WASSEN 

Ook in het AZC-klasje 
begint elke morgen 
met handen wassen. 
Juffrouw Annet loopt 
langs de kinderen met 
een zeeppompje. 
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Het thema ‘Hatsjoe’ gaat over je  
lichaam, de dokter en het ziekenhuis. 

GENOEG RUIMTE OP DE SPEELPLAATS 

Door de corona-crisis moest de Bloemberg een 
maand dicht. En daarna begonnen de lessen weer, in 
kleine groepjes. Alle kinderen waren blij dat ze weer 
naar school mochten. En wat ook zo fijn was: je kon 
nu lekker spelen op de speelplaats, want het was he-
lemaal niet druk. Bij het speelrek stond niet eens een 
rij! Op de foto’s zie je kinderen van de Pinguinrots en 
het Pandabos plezier maken. 
 
 
 
 
 
 
 

THEMA: HATSJOE! 

Bij de Wasberen in de klas is een doktershoek. Daar 
spelen we over ziek zijn en beter worden. We leren 
wat er in een dokterstas zit: verband, prikje, pleis-
ter, drankje, thermometer, pilletje.  
Ook hebben we elkaar nagetekend op behang, zo 
leerden we de woorden van het lichaam. Armen, 
benen, buik, rug, vingers en nog veel meer!  
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Hoe neem je afscheid? 

 

Ook als het Corona-tijd is, 

moeten we afscheid ne-

men van kinderen. Dat is 

wel raar, want hoe doe je 

dat als een deel van de 

groep op maandag en 

donderdag op school is, 

als jij met je groepje dins-

dag en vrijdag naar school 

komt en als er óók nog 

eens een paar kinderen 

dinsdag en woensdag op 

het AZC les krijgen? 

 

Geen probleem: Devanshi 

heeft voor iedereen een 

leuke verrassing bedacht, 

ook voor de kinderen die 

volgende week pas weer 

op school komen. En ie-

dereen heeft voor haar –in 

het geheim!!- een mooie 

bladzijde gemaakt voor 

haar vriendenboekje. Zo 

denkt iedereen aan ieder-

een! 

 

Vorige week heeft Kayra 

namelijk hetzelfde ge-

daan. Hij gaat gelukkig 

nog niet weg, maar vierde 

wel zijn 8ste verjaardag. 

Ook hij had aan elk kind 

gedacht, ook aan de kin-

deren die niet op school 

waren. Zo zie je maar: ook 

als je er even niet bent, 

word je niet vergeten. 

Maar wat als je voor altijd 

weggaat? Devanshi begint 

2 juni op haar nieuwe 

school. Zal zij dan toch 

nog aan ons blijven den-

ken? 

De Bijenkorf 

       TWEE VRIENDINNEN  
EENDENVIJVER/ 

LAMMETJESWEI 

Hatsjoe! 

 

Wat vinden wij het fijn om weer 
naar school te gaan! Ook onze 
groepen werken met het thema 
Hatsjoe (ziek zijn). We zijn samen 
volop woordjes aan het oefenen 
en maken prachtige ik-
tekeningen. Levensgroot!  

En natuurlijk zijn we in de klas en 
buiten heerlijk aan het spelen.  

Bij de eendjes komen twee  
nieuwe kinderen erbij.  
WELKOM Arzu en Kuku! 

HIERBIJ DE LINK VAN HET LIED-
JE ‘IK BEN ZIEK’ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?

v=5aM5CRdPjkg 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5aM5CRdPjkg
https://www.youtube.com/watch?v=5aM5CRdPjkg
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

7 juni Furas 

8 juni Sami 

8 juni Adrin 

19 juni Leyan 

20 juni Darin 

22 juni Elmar 

23 juni Sila 

25 juni Nika 

27 juni Arsenii 

27 juni Valentina 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deadline voor de  volgende 
nieuwsbrief  is 25 juni 

Materiaal aanleveren bij  Annet of 
Adrie  

Annet.nijssen@conexus.nu 

Adrie.meijer@conexus.nu  

GYMMEN OP DE SPEELPLAATS 

  

We mogen al een hele tijd niet meer gymmen in de gymzaal. 
Jammer, dat missen we allemaal heel erg! 
 
Gelukkig kwam juf Sasa met een goed plan! Ze stelde voor ge-
woon op de speelplaats te gaan gymmen met de groepen.  
Dat vond iedereen natuurlijk een prima idee. 
Hier zie je foto’s van dinsdag: het was heel warm (bijna 28 gra-
den in de zon) maar 
dat was niet erg: de 
kinderen gingen er 
helemaal voor. Op 
de foto’s  zie je kin-
deren trefbal spelen 
en een hinkelwed-
strijd doen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Juf Sasa geeft spelaanwijzingen. 

Julian staat 

op het punt 

iemand af te 

gooien. 

Hinkelwed-

strijd en juf 

Gerdi ligt 

voor! 


