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24 februari 2022 

Beste ouders en verzorgers, 

 
 
De kinderen van de Bloemberg hebben een dag eerder 
vakantie dan de leerkrachten. 
Voor ons staat een studiedag gepland op vrijdag  
25 februari. De kinderen zijn dan vrij! 
 
Omdat er de laatste tijd veel nieuwe kinderen worden 

aangemeld op de Bloemberg, moeten we de groepenindeling anders ma-
ken. 
 
Dit betekent dat een aantal kinderen na deze vakantie in een andere 
groep start. Voor deze kinderen is een brief bij deze nieuwsbrief ge-
voegd. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kwaliteit van het on-
derwijs; uw kind krijgt nog steeds les op het niveau dat passend is bij zijn 
of haar ontwikkeling. 
 
Omdat er toch nog veel besmettingen zijn op school wil ik u vragen om 
voor de kinderen van de hoogste groepen nog tweemaal per week de co-
rona-zelftest te doen en hen mondkapjes te laten dragen (ook in de 
taxi!), totdat kinderen en leerkrachten zich veilig genoeg voelen om er-
mee te stoppen. 
Ik zal zorgen dat de kinderen op maandag de zelftesten mee naar huis 
krijgen, zo lang als gewenst is. 
 
Voor vragen en antwoorden zijn wij door de week telefonisch en via de 
mail bereikbaar tussen 08.00u en 16.30u.  

Houd u er a.u.b. rekening mee dat leerkrachten niet aan de telefoon kun-
nen komen als ze voor de klas staan. 
 
Namens het team wens ik u een fijne voorjaarsvakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Iris Kokosky Deforchaux 
 

Agenda 
 
Vrijdag 25 februari:  
studiedag,  
de kinderen zijn vrij 
 
Zaterdag 26 februari  
t/m zondag 6 maart:  
voorjaarsvakantie 
 
Maandag 7 maart:  
start nieuwe thema 
‘in vogelvlucht’ 
 
Maandag 21 t/m 
vrijdag 25 maart:  
week van de 
lentekriebels 

Nieuwsbrief 
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KLEUTERNIEUWS 

“Een huis heeft muren, 
heeft deuren en heeft ramen 
Wij bouwen een huisje 
Een huis heeft kamers 
en boven op een dak 

En van je 
Eén, twee, drie 
Ja, nu bouwen wij een huisje 
Van je vier, vijf, zes 
En het is al bijna klaar" 
 
bronvermelding 
(gedeelte van het liedje) Tekst en muziek: Tijl Damen 

De kleuters bouwen hun droomhuis in de speelhoeken met blokken en legostenen. Ook 
schilderen en tekenen zij hun huis of het nieuwe huis waar zij gaan wonen. De kinderen le-
ren de namen van de meubels die in de kamers van het huis staan. Een aantal kinderen uit 
de Vlindervallei en de Beverburcht gaan binnenkort ook echt verhuizen. Een spannende tijd 
voor hen en het thema sluit goed aan bij de werkelijkheid! 
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SPELEN MET WOORDEN IN HET PANDABOS 

In het Pandabos zijn de kinderen heel creatief met woorden! Alle kinderen hebben een of 

meer woorden gevonden die je kan vinden in het lange woord “de afstandsbediening”. Er 

kwamen nog veel meer woorden bij, maar toen was het echt tijd om de les te stoppen, want 

we wilden ook nog spelen.  

 

 

 

 

 

Onze klas neemt afscheid van 

Zanté en Jovita, zij gaan naar 

een nieuwe school. Zeynep 

gaat ook binnenkort weg. Wij zullen deze drie kanjers missen! Hier is een stukje tekst van 

Zanté: 

   Bloemberg is een heel leuke school. 

   Toen ik op school komt was het heel spannend. 

   Maar allemaal heb mij gehelpt toen was het heel leuk. 

   Ik ga allemaal missen. 

   Van Zanté  

Wij hebben ons eigen “Koraalrif-huis” gemaakt.  

Iedereen heeft een eigen kamer in dit huis.  

In deze kamers zie je een bed, een bank, een stoel, een tafel, een tv, een lamp, een tapijt, een 

schilderij en nog meer dingen. 

 

HET KORAALRIF-HUIS 
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DE PINGUINS MAKEN EEN MINI-KAMERTJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werkten drie weken lang aan het thema:  “Van steen tot huis”. De kinderen mochten van 

een schoenendoos een kamertje maken en dat deden ze heel erg goed. Drie dagen lang heb-

ben ze eraan gewerkt en toen was het kamertje klaar. Sommige kinderen hadden van karton 

en papier een bed, een kast, een tafeltje of een lamp gemaakt. Knap hè? 
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VERJAARDAGEN 

De komende tijd zijn jarig: 

 

4 februari  Mehmet  

6 februari Hamdan 

9 februari Nicholas 

15 februari Uday 

15 februari Leen 

15 februari Yasin 

17 februari Elif 

18 februari Zahir 

22 februari Mihriban 

25 februari Sosona 

1 maart Zafin 

4 maart Meryem 

4 maart Zahra 

8 maart Okan 

8 maart Sarah-Marie 

11 maart Sami 

18 maart Yirui 

21 maart Asky 

25 maart Deyar 

26 maart Ubay 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

PRENTENBOEKEN IN DE BIJENKORF 

  

Hoeveel verschillende talen spreken de 

kinderen van de bijenkorf? Kom maar 

eens luisteren als we werken met de 

site www.prentenboekeninalletalen.nl 

Op die site worden mooie prentenboe-

ken voorgelezen in allerlei talen. De kin-

deren luisteren in de klas eerst naar het 

verhaal in hun eigen taal. Dat is echt 

geweldig, want dan hoor je Chinees, 

Arabisch, Engels, Spaans, Russisch en 

Tigrinya door elkaar! 

Daarna gaan we in de kring en leest de juf het verhaal voor in het 

Nederlands. De kinderen herkennen het verhaal dan goed en leren 

zo extra veel Nederlandse woorden.  

Het luisteren van de verhalen kan natuurlijk ook thuis. Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 Adil en Sami luisteren naar het 

verhaal in het Turks.  

 

 

 

 

 

 

 Liza en Zahir luisteren naar  

het verhaal in het Spaans.  


