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24 november 2022 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Helaas moeten steeds meer kinderen en leerkrachten thuisblijven 

omdat zij besmet zijn met Covid-19.  

Tot nu toe is het gelukt om de kinderen van zieke 

leerkrachten gewoon les te geven, maar het wordt 

steeds moeilijker om invallers te vinden. 

Ik wil u dan ook vragen om uw kinderen thuis te 

houden bij corona gerelateerde klachten en hen te 

laten testen.  

Zo zorgen we allemaal dat het virus zich niet op school kan ver-

spreiden en dat het onderwijs op de Bloemberg door kan gaan. 

 

Gelukkig is er ook leuk nieuws: nog maar vier weken en dan begint 

de kerstvakantie! 

Ik wil u alvast eraan herinneren dat er op vrijdag 23 december geen 

school is voor de kinderen. 

 

(Denk bij het boeken van een vakantie a.u.b. aan de Leerplichtwet: 

de kinderen krijgen geen toestemming voor een 

langere vakantie!) 

 

Namens het team van de Bloemberg: blijf gezond, 

 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Directeur  

ma-di-do-vr 

Openbare basisschool de Bloemberg 

Agenda 
 
Het thema is: Feest! 
Het gaat over  
verjaardagen en over 
het Sinterklaasfeest. 
Op woensdag 30 
november komt  
Sinterklaas naar de 
Bloemberg.  
Op vrijdag 
23 december is er een 
studiedag. Dan hebben 
de kinderen vrij. Daar-
na: kerstvakantie van 
24 december tot en 
met 8 januari. 

Nieuwsbrief 
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WOUTER LEEST VOOR IN DE BEVERBURCHT 

Woensdag 2 november heeft Wouter van de Bibliotheek aan de kinderen van de  

Beverburcht voorgelezen. De titel van het boek is: "Eentje maar".  

Het gaat over de stad Zonnestad. Deze stad is perfect. Totdat Neushoorn een papier-

tje laat vallen! Dat gaat al gauw mis: wat een troep! Wat een lawaai!  

 

 

Kan iemand Zonnestad redden? Gelukkig gaan de inwoners van Zonnestad hun best 

doen, om de rommel op te ruimen. Zo wordt Zonnestad weer mooi voor iedereen.  

De kinderen hebben enthousiast naar het verhaal geluisterd. Daarna hebben ze  

Neushoorn en andere dieren uit Zonnestad geknutseld. Wouter mag nog wel een keer 

komen voorlezen!! 

Groeten van de Beverburcht. 

Voordat we begonnen aan het Feest-thema, hadden we het over boeken. Het thema heette 

‘Boekeloere’. We hebben geleerd over woordenboeken, kookboeken, gedichtenbundels en 

stripboeken. Maar het leukste vonden we toch wel sprookjesboeken. We keken de film van 

Sneeuwwitje en lazen het verhaal van Roodkapje en de Boze Wolf. 

Daarna mochten we het verhaal naspelen voor de klas. Op de foto zie je de Grote Boze Wolf 

(Abel) op tafel liggen. De jager (Abdulhannan) naait zijn buik dicht. Grootmoeder (Mary) en 

Roodkapje (Sosona) zijn natuurlijk erg blij dat alles goed is afgelopen. 

 

PINGUINS ZIJN NIET BANG VOOR DE BOZE WOLF 
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NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK 

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de bibliotheek op school op te ruimen en mooier 

te maken. Er zijn nieuwe kasten gekomen zodat de kinderen beter leuke boeken kunnen  

kiezen om te lezen. Wist u dat alle kinderen elke week met de klas naar de bieb gaan om 

nieuwe boeken te lenen? Zo leren de kinderen verschillende soorten boeken kennen,  

en leren ze beter lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

Is uw kind ook al lid van de grote bibliotheek in Nijmegen? Dit is gratis voor alle kinderen. Als 

kinderen elke dag een kwartier lezen kunnen ze per jaar 1000 Nederlandse woorden extra 

leren! Lezen is dus héél erg belangrijk. 

In het Pandabos hebben we reclames bekeken  

en er over gesproken. Wat is reclame? Wat is  

het doel van reclame? We kwamen er achter  

dat reclames vaak nep zijn, ze maken een pro-

duct mooier dan het is. Ook hebben de kinderen 

zelf een ‘nep-reclame’ gemaakt, die ziet u op de 

foto’s. Zou u zo’n product willen kopen?  

 

PANDABOS BEKIJKT RECLAMES 
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BERICHT UIT DE BIJENKORF 

Al 3 weken hebben wij op donderdag middag les van juf Mar-
jolein. Zij komt dan met ons knutselen. We hebben een  
sleutelhanger gemaakt van Fimo-klei.  

 
Nu zijn we een vis aan het 
schilderen op stof. De lessen 
zijn erg leuk en we doen  
allemaal ons best.  

Nog 3 weken en dan zijn de 
lessen weer voorbij. We zullen 
juf Marjolein dan missen. 

Sinterklaas is weer in het land en dat betekent dat we aan de slag gaan om er een fantastisch 

feest van te maken. De Wolven zijn druk in de weer om zich voor te bereiden op de komst 

van de Sint op woensdag 30 november. Sinterklaas komt dan ook bij de Wolven in de klas. 

We zijn de klas aan het versieren en oefenen de liedjes van Sinterklaas.  

 

Verder zijn de Wolven gestart met een danscursus vanuit cultureel centrum De Lindenberg. 

Juf Liesbeth geeft ons elke donderdagmiddag een dansles. We hebben ontzettend veel plezier 

met zijn allen. De lessen gaan door tot aan de kerstvakantie. 

DE WOLVEN HEBBEN ER ZIN IN! 
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Calibrin 12 

Hoi hoi,   

Ik ben Job Colligon de nieuwe stagiaire uit de Berenboom. Ik sta samen met juffrouw 

Joaquina op de maandag en de dinsdag les te geven aan de beren uit de Berenboom. 

Een stukje over mezelf: Ik kom uit Wijchen. Ik ben 18 jaar oud. Ik doe mijn opleiding 

(PABO) tot meester op de hogeschool in Arnhem en Nijmegen. Ik ben een 1e jaar stu-

dent en dit is dus ook mijn eerste stage.  Samen met de kinderen heb ik heel erg geno-

ten van mijn eerste twee weken stage en is hiermee mijn voorliefde voor lesgeven al-

leen maar meer toegenomen. Hieronder staat een fotootje van mezelf zodat als jullie 

me zien rondlopen jullie weten wie ik ben.   

Groetjes, Job  

 

 

GEORGIA 14 CAPSLOCK 
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MUZIEKLESSEN IN HET VOSSENHOL 

Sinds 3 weken hebben we in het Vossenhol muzieklessen van meester Maxim. 
Naast lekker zingen, vertelt meester Maxim over de verschillende muziekinstrumenten 
Ook mogen de kinderen de verschillende instrumenten uitproberen. 
Muziekles op de donderdag is echt een feestje en de kinderen genieten er volop van. 
Jammer dat het maar 6 lessen zijn. 
Bedankt meester Maxim, met jouw gitaar!   

 

Onee! Rommelpiet is in het Koraalrif geweest.  

We kwamen op school en we zagen dat er een rommel was gemaakt.  

Gelukkig hebben we samen alles opgeruimd. 

In onze schoenen vonden we ook iets, iets lekkers……. Pepernoten en chocola!  

 

ROMMELPIET IN HET KORAALRIF 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

15 nov: Selwa 

15 nov: Mouhammad 

17 nov: Chloe 

14 nov: Fatih 

26 nov: Yahya 

 

1 dec: Leahna 

1 dec: Saif 

2 dec: Remas 

10 dec: Bibi 

13 dec: Maher 

15 dec: Semhar 

19 dec: Xin Jiang 

20 dec: Wais 

20 dec: Arel 

24 dec: Bariṣ 

31 dec: Rochaiyra 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

  

SINTERKLAAS IS IN NEDERLAND 

  

In Nederland vieren we het Sinterklaasfeest. Ook op de Bloem-

berg  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 30 novem-

ber. 

 

De kinderen zullen thuis komen met verhalen en om te be-

grijpen waar ze het over hebben is het leuk om samen het  

sinterklaasjournaal te kijken.  


