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  23 maart 2023 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Graag wil ik ‘mijn ruimte’ in deze nieuwsbrief delen met een 

van mijn externe collega’s: Kiin Mahamed (Keen).  

Kiin ondersteunt de Bloemberg vanuit Buurtteams Jeugd en 

Gezin. In deze hoedanigheid verzorgt zij, samen met collega 

Charlotte, de koffieochtenden op de Bloemberg. 

 

Dit is wat zij mij schreef: 

“Hierbij wil ik de dingen met jullie delen die mij deze week hebben geïnspi-

reerd als mens. Mijn collega Charlotte en ik hebben een koffieochtend ge-

organiseerd op de Bloemberg. Met alle busstakingen waren er toch ouders 

aanwezig bij de koffieochtend. Wij hebben verschillende onderwerpen en 

praktische zaken behandeld. 

Het is mij opgevallen dat het heel betrokkenen ouders zijn die elkaar hel-

pen zoals met vertalen. Sommige ouders spraken Engels, ze vertaalden 

voor hun lotgenoten wat wij met elkaar besproken hadden. De erkenning, 

veiligheid, saamhorigheid en het respect waren ook aanwezig. Wat een 

kennis en ervaring heeft de groep. Zo’n bijeenkomst geeft mij meer ener-

gie, omdat ik contact heb met mensen. Cultuur is niet belangrijk voor mij, 

omdat de cultuur een onderdeel is van de identiteit van de persoon: een 

persoon heeft verschillende identiteiten. Edwin Hoffman (2018) zei: "Niet 

culturen, maar mensen ontmoeten elkaar”. 

Op de Bloemberg voelen ouders zich gewaardeerd om wie ze zijn, en niet 

om hun afkomst.” 

Kiin Mahamed 

 

 

 

Bedankt aan de ouders die op de koffieochtend aanwezig waren. De vol-

gende koffieochtend staat gepland op woensdag 14 juni. Een uitnodiging 

volgt later, maar zet het alvast in uw agenda! 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

directeur van de mooiste school van Nederland    

Agenda 
 
Ons thema is 
‘In vogelvlucht’ 
 
 
Maandag 10 April:  
2e Paasdag, de 
kinderen zijn vrij.  
 
 
Dinsdag 11 april:  
studiedag, de kinderen 
zijn vrij.  
 
 
Vrijdag 21 maart:  
Koningsspelen 
(er is geen zwemles) 

NIEUWSBRIEF 
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Op een donderdagmiddag kregen we les van meneer Michiel. Me-

neer Michiel is een architect. Hij ontwerpt gebouwen. Hij heeft ons 

bijzondere gebouwen laten zien. Een aantal gebouwen werden 

herkend omdat juf Annet die plaatjes al in onze aula had opgehan-

gen. We hebben voorbeelden gezien van verschillende ramen en 

deuren. Na zijn presentatie mochten we zelf onze droomtoren ver-

zinnen. Hoe kom je binnen, welke ra-

men hebben we, wat zie je aan de bui-

tenkant van je toren en waar staat je 

toren? Er zijn hele leuke ontwerpen 

gemaakt door de bijtjes. Een glijbaan 

van het ene balkon naar een balkon eronder of een bos op je bal-

kon. Een mooie trap om binnen te komen. Kijk maar eens naar de 

foto’s. De bijtjes vonden de les erg leuk. Deze les paste ook mooi 

bij het onderwerp van steen tot huis waar we die weken over aan 

het leren waren. 

DE BIJENKORF 

PROJECT MEERTALIGHEID: VOORLEZEN IN JE MOEDERTAAL 

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw heeft les gehad 

in voorlezen. Deze les werd gegeven door meneer Wou-

ter van de bibliotheek. Het voorlezen ging deze keer niet 

in het Nederlands, maar in de moedertaal van de leer-

lingen: Arabisch, Roemeens, Turks… Er werd met veel 

enthousiasme geoefend en naar elkaar geluisterd: wat 

een mooie talen allemaal! 

Alle leerlingen kregen van 

meneer Wouter een mooi 

certificaat.  

 

Na de les mochten de leerlingen laten zien wat ze geleerd had-

den, in hun eigen klas of een andere klas. De kinderen van de 

Beverburcht werden verrast met een bezoekje van Ghena 

(Pandabos). Zij las een mooi boek voor in het Arabisch. Aan de 

interactie te zien was het een succes! 
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We werken heel hard in het koraalrif! De afgelopen weken heb-

ben we veel woorden geleerd over het thema: van steen tot 

huis. Daarnaast vinden we het ook heel leuk om samen te spe-

len. Vaak spelen we ‘de winkel’. Iemand zit achter de kassa, je 

kunt er groenten en fruit ‘kopen’ en we maken koffie en thee 

voor elkaar.  

 

Tijdens het knutselen van de huisjes was iedereen met veel 

aandacht aan het werk. We hebben van verschillende materia-

len allemaal meubels gemaakt die in de huisjes staan; zoals tafels, bedden, kasten en lam-

pen. We hebben dit allemaal zelf bedacht en gemaakt! We helpen elkaar goed en de sfeer is 

gezellig. We hebben plezier met elkaar!  

De wolven hebben op donderdag 16 februari het carnavalsfeest op de Bloemberg gevierd. Het 

was een gezellig feest. Tijdens Bloemberg’s got talent hebben de wolven genoten van de ver-

schillende optredens.  Pawlos, Arel, Mohammed, Lait, Khaled en Yazan hebben zelf ook een 

dans opgevoerd tijdens Bloemberg’s got talent. Ze hebben hier hard voor geoefend en het op-

treden was fantastisch. Goed gedaan jongens. Na de vakantie zijn de kinderen weer vol goede 

zin van start gegaan. Er wordt hard gewerkt, maar we hebben ook veel plezier. 

HET KORAALRIF 

DE WOLFSKUIL 
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Beste ouders/verzorgers, 

In de week voor de voorjaarsvakantie is er op alle scholen,  

waar Stichting SOOS het overblijven verzorgt, een wedstrijd georgani-

seerd. Omdat carnaval voor de deur stond was het een wedstrijd mas-

kers versieren! 

 

De kinderen gingen vrolijk aan de slag met stickers, glitters, viltstiften, 

veertjes en allerlei andere knutselmaterialen. Wie het leukste, gekste, 

engste of grappigste masker versierde kon een leuke prijs winnen! 

 

Fantastisch om te zien hoe enthousiast iedereen was! De kinderen, de 

TSO-krachten én de leerkrachten! Op enkele scholen vonden de leerkrachten deze activiteit zo 

leuk dat zij er na het overblijven ook nog met de klas aan geknutseld hebben. Er werd zelfs een 

klas versierd met de  maskers! Het was een leuke, gezellige wedstrijd en op elke school waren 

de winnaars heel blij met hun prijs! 

NIEUWS VAN STICHTING SOOS 
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DE PINGUINS MAKEN EEN KAMERTJE 

Van een schoenendoos maakten alle kinderen van de Pinguïnrots een kamertje. Van stukjes karton, kurken en lapjes stof 

maakten ze een gezellig kamertje. Daarna mochten ze op de foto en ‘photoshopte’ meneer Adrie de kinderen in hun 

eigen kamertje. Dat zag er erg grappig uit. Jammer genoeg kunnen we ze niet allemaal laten zien. 
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VERJAARDAGEN 

 

De komende tijd zijn jarig: 

 

27 mrt:  Muhammed, Nazar 

28 mrt:  Roman 

29 mrt:  Ghena 

30 mrt:  Liza 

31 mrt:  Abdulla 

5 apr:   Oyku 

7 apr:   Pola, Lucas 

8 apr:   Dima 

11 apr:  Mohamad 

 

Een heel fijne verjaardag gewenst! 

  

  

Voor het thema ‘van 

steen tot huis’ zijn we 

in het vossenhol bezig 

geweest met het knut-

selen van een eigen 

kamer. Een oude 

schoenendoos werd 

omgetoverd tot een 

slaapkamer, woonkamer, badkamer, keuken…. Daarna werden 

de kamers opgestapeld zodat er een mooi huis ontstond. De 

kinderen zijn meerdere middagen goed bezig geweest om de 

kamers zo mooi moge-

lijk te maken! 

HET VOSSENHOL 

HET PANDABOS 

Bij het thema In Vogel-

vlucht hebben de kin-

deren van het Pandabos 

een roofvogel bestu-

deerd. Wat zijn de ver-

schillen met een huis-

tuin-en-keuken vogel 

zoals de mus? Met een 

mooie tekening en de 

nieuw aangeboden 

woorden laten de kin-

deren zien wat ze ge-

leerd hebben. 


