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18 november 2021 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De coronamaatregelen zijn nog steeds nodig en dat merken wij op 

school. 

Als er geen vervanging is voor zieke leerkrachten kan 

het zijn dat we u moeten vragen om uw kind thuis te 

houden. 

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

 

Gelukkig is er ook goed nieuws: Sinterklaas is weer in het land en hij 

komt ook naar de Bloemberg op woensdag 1 december. 

Voor alle kinderen brengt hij een cadeautje en iets lekkers mee! 

 

Blijf gezond allemaal! 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Directeur/ Intern begeleider 

Openbare basisschool de Bloemberg 

Agenda 
 
Het thema is: 
FEEST! (over verjaar-
dagen en Sinterklaas) 
 
Vrijdagochtend  
26 november:  
Pandabos naar het 
Valkhofmuseum 
 
Woensdag 1  
december: 
Sinterklaas op school 
 

Nieuwsbrief 
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KIJKDOZEN MAKEN BIJ DE PINGUÏNS 

Tijdens het thema “Boekeloeren” hebben we veel ge-

praat over sprookjes. Natuurlijk leerden we allerlei 

woorden: paleis, koning en koningin, troon en kroon, 

reus en dwerg en nog veel meer. Ook praatten we over 

echt en niet echt, wat is fantasie en wat is echt waar. 

Sprookjes zijn natuurlijk fantasie, maar je kunt er toch 

een leuke kijk-

doos mee ma-

ken.  

Eerst moesten de kinderen plaatjes uitknippen. Ze 

mochten zelf kiezen welke sprookjesfiguren er in hun 

kijkdoos zouden komen. En daarna mochten ze hun 

kijkdoos zo mooi mogelijk maken.  

In het Pandabos is afgelopen week gestart met 

muziekles. Meester Maxim komt de komende 

tijd zes maal in onze klas, met zijn gitaar. We zin-

gen liedjes, dansen, bespelen instrumenten en 

luisteren naar muziek.  

Tijdens de eerste les hebben we al verschillende 

instrumenten mogen bespelen: de harp (zie fo-

to), de cabasa en de rainmaker. Het was fantas-

tisch om te zien hoe de kinderen genoten van 

alle prachtige klanken en enthousiast meezon-

gen en bewogen.  

We gaan er een leuke periode van maken samen 

met meester Maxim!  

MEESTER MAXIM IN HET PANDABOS 
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DE BIJENKORF 

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf … Nee, het was geen rekenles. De 
bijtjes hebben vandaag een gedicht gemaakt met elf woorden. Een elfje, zoals we dat noe-
men. 

‘Spelen 

Met vrienden 

Spelen graag buiten 

Niet als het regent 

Glijbaan’ 

Het was leuk om met eigen woorden een gedicht te maken. Een gedicht dat begint met één 

woord, vervolgens twee woorden, dan drie en vier woorden en om te eindigen met één 

woord. De resultaten tonen het succes! Gedichte groetjes van de bijtjes. 
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KLEUTERNIEUWS 

Hiep, hiep hoera!! De kleuters werken met het thema Feest en zijn begonnen met de ver-
jaardag!!! 

De kinderen spelen de verjaardag van Bever en Kikker in de huishoek na. Zo leren de kin-
deren de woorden: de taart, de feestmuts, de slingers, de ballonnen, op bezoek komen, het 
cadeautje geven, de toeter, uitdelen, zingen, gefeliciteerd en nog veel meer. 

Ook hebben we echte verjaardagen in de groepen gevierd. 

Bij de Vlindervallei hebben Hamza en Rahim hun verjaardag gevierd. Bij de Beverburcht zijn 
Fidel en Rawan jarig geweest en Ughur bijna. Volop feest dus! 

In december vieren we de feesten Sinterklaas en Kerstmis. 

 

Welkom! 
Dat er met regelmaat nieuwe kinderen in de klas komen, is niet zo bijzonder. 

Maar dat er 4 kinderen in één groep tegelijk starten, komt niet heel vaak voor. 
Het Vossenhol is meer dan blij om deze vier kanjers welkom te mogen heten. 

Wij stellen aan u voor: 
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BRUGGEN BOUWEN IN HET KORAALRIF 

Wij hebben een les gehad over bruggen bouwen. Daarbij heb-

ben we een nieuw, moeilijk woord geleerd: “architect”.   

Een architect ontwerpt huizen en ook andere gebouwen zoals 

scholen. Ook ontwerpt hij bruggen. Wij hebben geleerd hoe we 

een goede brug kunnen maken.  Toen de brug klaar was moch-

ten we met autootjes testen of de brug stevig is.  

 

Deze week zijn wij gestart met het thema 

"feest".  Samen zijn wij de klas aan het versieren 

met slingers en ballonnen.   

Op de foto's is Roseana aan het uitdelen en 

komt Ragheb op visite bij Mohammad.   

NIEUWS UIT HET WASBERENWOUD 
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Sint en Piet zijn weer in ons kikkerlandje aangekomen 

In deze tijd hadden wij dit niet durven dromen 

Alle kinderen zijn zo blij 

Sint en Piet horen er immers bij 

Op de overblijf gezellig bij elkaar 

Lekker boterhammetjes eten zonder gemaar 

Samen sinterklaasliedjes zingen 

Dat doet het hart van Sint overspringen 

Na een half uurtje is het buikje rond 

Lekker buiten spelen, leuk en gezond 

Gezellig kletsen, touwtjespringen of voetbal spelen 

En wie weet zijn er pepernoten om uit te delen 

Het TSO-team hoopt net als de Sint en Pieten 

Dat iedereen van dit feest zal genieten! 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

3 nov: Mustafa 

4 nov: Roseana 

6 nov: Zedrijon 

9 nov: Nabe 

11 nov: Trayvon 

12 nov: Fidel 

15 nov: Rawan 

15 nov: Ashika 

15 nov: Siham 

23 nov: Ughur 

24 nov: Fatih 

25 nov: Hakan 

1 dec: Arsenii 

1 dec: Mohammad 

3 dec: Kendel 

6 dec: Humeyra 

9 dec: Rusul 

13 dec: Maher 

15 dec: Semhar 

29 dec: Kankan 

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 1 december. 

 

De kinderen zullen thuis komen met verhalen en om te begrijpen 

waar ze het over hebben is het leuk om samen het sinterklaasjour-

naal te kijken.  

 

sinterklaasjournaal.ntr.nl  


