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16 november 2020 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
  
Wat vinden we het jammer dat de zwemlessen maar één keer door kon-

den gaan door de coronamaatregelen; de kinderen heb-
ben juist zo genoten van het zwemmen. Na de volgende 
persconferentie gaan we weer overleggen of de zwem-
lessen mogen worden hervat.  
Natuurlijk houden we u op de hoogte. 
 
 

Intussen is het november geworden en gaan we richting onze  
Sinterklaasviering. 
Sinterklaas komt woensdag 2 december op bezoek op de Bloemberg. 
Volgens de Nederlandse traditie zal hij voor alle kinderen een cadeautje 
meebrengen. Het wordt een mooie, blije dag voor de kinderen! 
  
December is sowieso een mooie, feestelijke maand op de Bloemberg. 
We zullen komende tijd dan ook aandacht besteden aan verschillende 
feesten en culturen en hoe we omgaan met verschillen. We hopen op 
deze manier nog meer van elkaar te kunnen leren en respect te hebben 
voor de verschillende culturen op onze mooie school. 
  
Over de invulling van de kerstviering – wellicht aangepast vanwege coro-
na – zal ik in de volgende Nieuwsbrief schrijven. 
  
Namens het team van de Bloemberg: blijf gezond! 
  
Iris Kokosky Deforchaux 

Waarnemend directeur 

Agenda 

November - December 
Het thema is: 
Feest! Over  
verjaardagen, 
Sinterklaas, Kerst. 
 
2 december:   
Sinterklaasfeest* op de 
Bloemberg 
 
3 december 
Vossen en Pinguins 
naar museum* in  
Hengelo. 
 
*als de corona-regels 
het toestaan. 

Nieuwsbrief 
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HET KORAALRIF DANST! 

Elke dag beginnen de 
kinderen van het Koraal-
rif met een dansje.  

Daar word je wakker en 
vrolijk van en dan kan je 
nóg beter leren. 

 

Helaas mag onze  
stagiaire juf Tara  
vanwege de  
coronamaatregelen even 

niet komen.  

Omdat ze de kinderen mist heeft ze een dansfilmpje gemaakt zodat ze er toch een beetje bij 
is. Ook lezen de kinderen op maandag met de computer via beeldbellen met haar. Zo maken 
we er maar het beste van! 

Lang, heel lang geleden leefden er dinosaurussen. De kinderen van de Beverburcht en de 
Vlindervallei kunnen je er alles over vertellen! Ze hebben geleerd dat dino ’s wonen in een 
land waar er een koude wind waait. Ze komen uit een ei en ze worden enorm groot! Sommi-
gen hebben grote poten, lange staarten, of stekels op hun rug. Als ze lopen, stampen ze heel 
hard en ze kunnen enorm luid brullen. Dat hebben de kinderen wel laten horen! En wist je 
dat je een dinosaurus ook als huisdier kunt nemen? Hij eet heel veel en past nauwelijks in je 
bed. 
Nu, in 2020 kun je de botten en voetafdrukken van de dinosaurussen vinden als je goed zoekt 
en graaft. De kinderen hebben een heel skelet gevonden op de speelplaats van de Bloem-
berg! Zou die enorme dino ook echt bij hun school hebben rondgestapt? 

DE KLEUTERS DUIKEN IN DE TIJD VAN DE DINOSAURUSSEN 
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SINTERKLAAS IS IN NEDERLAND 

In Nederland vieren we het Sinterklaasfeest. Ook op de Bloemberg  vieren we elke jaar  

samen dit feest. 

Wat is het sinterklaasfeest?   

Sinterklaas is een hele oude man die elk jaar met zijn boot uit Spanje komt om op zijn  

verjaardag,  5 december, alle kinderen een cadeautje te geven.  

Op veel scholen brengt Sinterklaas een bezoek en dit doet hij samen met zijn pieten.   

Ook bij ons op school komt hij langs, op woensdag 2 december. 

 

De kinderen zullen thuis komen met verhalen en om te begrijpen waar ze het over hebben is 

het leuk om samen het sinterklaasjournaal te kijken.  

Elke dinsdagmiddag: gymles van juf Sasa in de gymzaal. Voor alle kinderen van de Pinguïn-

rots is dit het hoogtepunt van de week. Het is vooral feest als we “Tien tellen in de Rimboe” 

gaan spelen.  Dan moet iedereen zich verstoppen. Het wordt helemaal leuk wanneer juf 

Sasa de lichten in de zaal uitdoet! 

 

DE PINGUÏNS IN DE GYMZAAL 

Ahmet Selim verstopt zich achter een trampoline Salwa en Loredana in het donker. 

sinterklaasjournaal.ntr.nl  
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ROODKAPJE EN DE BOZE WOLF 

Het ging in de klas over boeken, lezen, de bibliotheek 

en.....sprookjes. We hebben in de klas uitgebreid gewerkt 

met het sprookje 'Roodkapje en de boze wolf'.   

De kinderen vonden het erg leuk om het sprookje na te 

spelen. Op de foto zien we de jager, de wolf, Roodkapje 

en oma.  

 

We gingen ook zinnen maken over Roodkapje. Als 

we dat oefenen gebruiken we kubussen met 

plaatjes. Voor de kinderen is het een leuk spel en ze 

leren enorm veel.  

 

Groeten van de wasberen!   
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

 

7 november Dalton 

10 november Azael 

13 november Kais 

15 november Siham 

24 november Ahmet Selim 

27 november Nermin 

9 december Rusul 

14 december Chi 

15 december Nikki 

28 december Donat 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

 

VLAGGEN UIT ALLERLEI LANDEN 

  

In het Pandabos zijn we begonnen met het thema Feest! We hebben 

gesproken over hoe we een verjaardag vieren, hoe de versiering er 

uit ziet en over cadeautjes in- en uitpakken. In de klas zijn we nu be-

zig een slinger te maken met de vlaggen van de landen waar we van-

daan komen. Sommige vlaggen, zoals die van Nederland en Jemen, 

waren zo klaar. Maar andere vlag-

gen, zoals die van Iran, zijn best nog 

wel moeilijk… Binnenkort is de slin-

ger in onze klas te bewonderen. 

WAT EEN TROEP! 

VOOR 

Rommel op het plein, in de struiken, 

langs de weg, bij het water. 

Lege emmers en een lege vuilniszak. 

NA 
Weg zijn de chipszakken, de flessen, de plastic zakken. 

Volle emmers en een volle vuilniszak.  

Gelukkig, alles is weer opgeruimd dankzij meneer Erwin en vier  

fantastische hulpjes.  

Elke week helpen andere kinderen. Hier zie je Maria, Hala, Mehmet 

Akif en Ivan uit de Bijenkorf.  

Elke week is er ook wel een verrassende vondst. Hala: “Ik heb wel 20 

paddenstoelen gezien!” 
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