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9 maart 2020 

AGENDA 

 19 maart:            
Informatieavond 
voor ouders om 
19.00 uur 

Nieuwsbrief 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Dit is de nieuwsbrief van de maand maart 2020. 

Voortaan krijgen de kinderen één keer per maand de Nieuws-
brief mee naar huis, dus 
vergeet niet ernaar te vragen. De Nieuwsbrief wordt ook op 
onze website geplaatst: www.de-bloemberg.nl . 

 

Op donderdag 19 maart 2020 is er een informatieavond van 19.00u tot 
20.30u. 

 

Op deze avond krijgt u informatie over hoe wij op de Bloemberg werken en 
hoe 
school en ouders samen kunnen werken. 

Belangrijk is ook dat u kennismaakt met de leerkrachten, de externen (o.a. 
GGD, schoolmaatschappelijk werk en SOOS) én met andere ouders. 

 

Wij hopen op een grote opkomst! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Waarnemend directeur/Intern begeleider 
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Gevonden voorwerpen: In de aula liggen spullen die kinderen vergeten 
zijn. Sportkleren, jassen, drinkbekers en andere spullen.  De spullen      
liggen er een week, daarna ruimen we ze op. Laat uw kind even kijken of 
er nog iets van hem/ haar tussen zit. 

Het Wasberenwoud 
Juf Jill 
Voor de vakantie hebben we veel geleerd over vogels. We hebben                
pindaslingers gemaakt en deze in de bomen gehangen rondom de school.  
Na de vakantie zijn we begonnen met het thema “eet smakelijk” , waarin we 
veel gaan leren over voedsel en waar het vandaan komt.  

FRUITLES IN DE BIJENKORF 

De Bijenkorf 
Juf Gerdi 
De juf dacht: Gewoon, even wat simpele smileys tekenen waarmee de kinderen 
kunnen laten zien wat ze niet lekker vinden, wat wel oké is, of wat ze héérlijk  
vinden. Veel te simpel, vinden de kinderen van de Bijenkorf en ze tekenen zelf 
prachtige smileys zoals deze van Leon en Alba. Dinsdag was het FRUIT-woorden-
dag. Op de vraag wat ze van een appel, meloen, sinaasappel, banaan, meloen, 
kers, ananas of aardbei vinden, gaan er veel meer lachende smileys de lucht in 
dan op maandag, de GROENTE-woorden-dag. Zo zie je maar weer, de meeste  
kinderen houden toch meer van fruit dan van groente. 

We hebben op de FRUIT-dag het prentenboek ‘Nandi’s verrassing’ gelezen. Nandi 
is een meisje uit Kenia. Ze neemt zeven vruchten mee voor haar vriendinnetje 
Yemande maar onderweg pakken verschillende dieren een stuk fruit van haar 
schaal. De schaal is leeg. Maar als Nandi bij Yemande aankomt, heeft ze tòch een 
volle schaal. Vol met mandarijnen! Hoe kan dat nou? Om daarachter te komen, 
moet je het boekje maar lezen. Hanna maakte er een mooie tekening over… 
‘Hanna’s verrassing’  

DE WASBEREN HIELPEN DE VOGELS DE WINTER DOOR 
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ZINNEN LEREN MAKEN IN HET KORAALRIF 
Het Koraalrif 
Juf Annet 
 
De kinderen van het Koraalrif zijn druk bezig om te 
leren hoe je een goede  Nederlandse zin maakt. 
Om daarmee te oefenen krijgen de kinderen      
stukjes van een zin en gaan daar samen  mee     
puzzelen totdat ze een goede zin hebben gemaakt.             
Als dit is gelukt schrijven ze deze zin  op in  een 
speciaal zinnenschrift. Het is mooi om te zien hoe 
trots de kinderen zijn als ze zien dat ze een goede 
zin hebben gemaakt.  

Er zijn veel kinderen die op dinsdag de gymspullen vergeten mee te nemen naar 
school. Gymmen zonder gymschoenen is gevaarlijk en is dus ook niet toege-
staan. Gymkleren zijn voor de hygiëne verplicht. Zonder gymspullen mogen de 
kinderen niet meedoen. 

Het Vossenhol 
Meneer Thomas 
De laatste muziekles van meester Maxim 
 
Zes lessen lang hebben de Vossen genoten van de muzieklessen van meester Maxim. 
We hebben samen gezongen, gedanst en muziek gemaakt. 
Dank je wel, meester Maxim! 
Tot volgend jaar?! 

MUZIEKLES IN HET VOSSENHOL 
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Deze maand werken we aan het thema eten en drinken op school. We leren      
woorden over groente en fruit, leren de verschillen tussen gezond  én ongezond 
eten en gaan samen koken . Als u thuis ook samen praat in uw eigen taal over eten 
en drinken helpt u uw kind  met Nederlands leren. 

SMULLEN VAN DE GROENTESOEP. 

LEZEN IS BELANGRIJK 

De Pinguinrots 
Meneer Adrie 
Het nieuwe thema in de klas gaat over eten. Op de eerste dag na de vakantie gingen de kinderen van de        
Pinguinrots groentesoep maken. Dat was heel veel werk! We moesten paprika, tomaten en selderij snijden en 
gehaktballetjes maken. Dat was nog wel het moeilijkst! Maar 
om half tien was de soep klaar. Veel kinderen wilden wel 
proeven en de meesten vonden het lekker. Misschien mogen 
de kinderen nu thuis ook wel een keer koken! 

Nieuws uit de bibliotheek ! 

Op basisschool de Bloemberg hebben wij een Bibliotheek op School. Iedere week gaat uw kind met de leerkracht boeken 
lenen om te lezen in de klas. 
Maar wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de Bibliotheek Gelderland Zuid? Dan kan uw kind boeken lenen buiten 
schooltijd en tijdens de vakanties. Ook mag uw kind met een Alles-in-een-Jeugd- abonnement maximaal 15 boeken en 
dvd’s gelijktijdig lenen. Een gratis abonnement (tot 18 jaar) regel je via de website www.obgz.nl 
 
 

 

http://www.obgz.nl
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VERJAARDAGEN 

De komende twee weken zijn 

jarig: 

8 maart Hala  

8 maart Siddha 

11 maart Wael 

11 maart Arvin 

13 maart Rufta 

15 maart Fatima 

15 maart Ibrahim 

17 maart Xiuzhu  

18 maart Yirui 

20 maart Rami  

28 maart Sidra  

31 maart Yousuf 

1 april Arevik  

Een hele fijne verjaardag 

gewenst! 

 

 
 

 

De deadline voor de  volgende 
nieuwsbrief  is  2 april 

Materiaal aanleveren bij juf      

Annet of via  

directie@de-bloemberg.nl                  

annet.nijssen@de-

bloemberg.nl  

BERICHT UIT HET PANDABOS 

  

Het Pandabos 
Door: Maria en Ceylin  
Over wat wij hebben geleerd en wat is leuk. 
 
Wij hebben geleerd hoe je moet leren, schrijven rekenen, 
taal en spelling. 
Wij hebben geleerd dat we moeten praten en niet slaan.  
De school is heel leuk, en wij moeten een jaar blijven. Wanneer het jaar 
is klaar, we zijn verdrietig. En nu we Nederlands praten.  
In de klas is het heel leuk, we doen spelletjes en leuke dingen. De namen 
van onze juffen zijn juf Christel en juf Céline. Ze zijn leuke juffen! 
In de klas hebben we zeventien kinderen. En we vergeten meneer Erwin! 

BERICHT UIT DE KLEUTERKLASSEN 
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WOORDEN OM THUIS TE OEFENEN 


