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22 december 2022 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. 

 

Vrijdag 23 december zijn alle kinderen vrij, omdat voor  

de leerkrachten weer een studiedag gepland staat. 

Daarna hebben we allemaal lekker twee weken vakantie! 

 

Eind januari organiseren wij weer een informatieavond voor alle ouders 

 en wel op de 26e van 19.00u tot 20.30u.  

Ik hoop u allemaal dan op school te zien. 

 

Voor nu wens ik jullie allen een welverdiende vakantie, een goede jaar-

wisseling en ik hoop alle kinderen in goede gezondheid terug te zien op  

9 januari 2023. 

 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Directeur  

ma-di-do-vr 

Openbare basisschool de Bloemberg 

Agenda 
Op vrijdag 
23 december is er een 
studiedag. Dan hebben 
de kinderen vrij. Op die 
dag is er dus ook geen 
zwemmen! 
Daarna hebben we 
twee weken kerst-
vakantie: van zaterdag 
24 december  tot en 
met zondag 8 januari. 

Nieuwsbrief 
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VERKLEDE PINGUÏNS! 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het woordenschat-thema over Feest hoorde ook een les over “doen alsof” . Juffrouw  

Valeska had een heleboel verkleedkleren meegenomen en alle kinderen mochten zichzelf 

verkleden.  Op de foto zie je niet alle kinderen van de Pinguïnrots, maar wel een heleboel! 

Op woensdag 7 december zijn we samen met het Vossenhol op excursie geweest naar het 
Valkhof Museum. Daar zijn we teruggereisd in de tijd. In de "Romeinenwerkplaats" konden 
we op allerlei manieren zelf doen en ontdekken hoe het leven in de Romeinse tijd was. Bij-
voorbeeld hoe de Romeinen een ronde boog maakten. 
Daarna kregen we uitleg over gevonden voorwerpen in de 
grond van Nijmegen. We konden die daarna zelf uitzoeken 
van de grote tafel en bij het juiste tijdvak neerleggen (de 
prehistorie, de Romeinse tijd, de middeleeuwen, de nieuwe 
tijd en recent).  

UIT HET PANDABOS 
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JUF MARJOLEIN BIJ DE BEVERS 

De afgelopen 6 weken hebben de Bevers hele leuke beel-

dende activiteiten gedaan o.l.v. juf Marjolein van de 

"Lindenberg". De kinderen hebben eerst een sleutelhanger 

van gekleurde klei gemaakt. Daarna zijn ze gestart met het 

maken van een Chinese leeuw. De leeuw is bijna klaar, dus 

daar lezen jullie meer over in 

de volgende Nieuwsbrief. 

Heel veel groetjes van de Be-

vers.  Amin, Abenezer, Ansar, 

Alba, Abdulla, Antonio, juf Ma-

rieke en juf Annemiek wensen 

iedereen een fijne kerstvakan-

tie en GELUKKIG NIEUWJAAR. 

Sinterklaas kwam bij ons op school. Het was een mooie dag. We begonnen met het spel bin-

go. Alle kinderen kregen van juf Greetje een grote bingokaart met plaatjes. Om de beurt 

mochten de kinderen op een ballon trappen want in de ballon zaten de kaartjes.  

Het was een leuk en spannend spel. Gelukkig kreeg iedereen een prijsje.  

 

En toen wat het zover: Sinterklaas kwam bij ons in 

de klas. Samen met de Vergeetpiet. De kinderen 

vonden het geweldig dat Sinterklaas er was. We 

hebben een lied gezongen. Muhammed heeft aan 

Sinterklaas een mooie tekening gegeven.  

Nafisa had ook een mooi cadeautje voor Sinterklaas 

gemaakt. Jimn had een brief geschreven voor Sin-

terklaas en die brief heeft ze zelf voorgelezen.  Het 

was een geweldige dag en de kinderen waren erg 

blij met het mooie cadeau.  

 

Een week later kwam juf Marjolein van het 

knutselen in de klas voor de laatste creatie-

ve les. Samen met haar hebben de kinderen 

de windvissen afgemaakt waar ze een paar 

weken aan hebben gewerkt. Kijk maar op de 

foto hoe mooi de windvissen zijn geworden! 

SINTERKLAAS BIJ DE BIJENKORF 
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HET VOSSENHOL: TERUG IN DE TIJD 

De Vossen zijn op bezoek geweest bij het Valkhofmuseum. 
Even terug in de tijd, want daar hebben de kids twee workshops gevolgd in stijl van de Ro-
meinen. 
In het “schervenatelier” mochten de kinderen voorwerpen die in de grond zijn gevonden, 
ordenen op de grote tijdlijn. Als ware archeologen werd alles verdeeld in de tijdvakken de 
Prehistorie, de Romeinse Tijd, De Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.  
Daarna mochten we in de Romeinenwerkplaats ontdekken hoe het er aan toen ging tijdens 
de Romeinse Tijd. Van het bouwen van bruggen en bogen tot aan het schieten met katapult. 
Het was een meer dan geslaagd uitje!!!  

We zijn maandag in onze pyjama naar school gegaan. 

Lekker de hele middag samen film kijken.  

Dat was heel gezellig! 

Fijne vakantie allemaal. 

 

PYJAMADAG KORAALRIF 
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SPORT-EN SPELACTIVITEITEN VAN LUDIOS TIJDENS DE TSO!  

 
Stichting SOOS biedt op verschillende scholen tijdens de TSO twee 
keer per week sportlessen van Ludios aan en wil hiermee het be-
wegen en sporten onder basisschoolkinderen stimuleren. 
Ludios is een op en top sportbedrijf dat zich inzet voor bewegen 
en plezier. 
Zij bieden gezellige buitensportactiviteiten aan tijdens de TSO en 
gaan met de kinderen bijvoorbeeld skate-en waveboarden, step-
pen, bounceball en boogschieten. 
 
Vanaf de herfstvakantie tot de Kerstvakantie verzorgt Ludios op 
de dinsdagen en de donderdagen leuke activiteiten voor de kin-
deren van de TSO op de Bloemberg. 
Stichting SOOS wenst alle kinderen veel sport-en spelplezier! 
 

De maanden November en December zijn 
echte feestmaanden in Nederland! 
Feest vieren verbindt kinderen en mensen 
met elkaar. En dus ook in de Berenboom! 
Of je nu spreekt en woorden leert over het 
Sinterklaasfeest, een trouwfeest, een geboor-
tefeest, een verjaardag of het lichtfeest, in 
Nederland het kerstfeest.  
 
Bij alle feesten vonden de kinderen wel iets 
van herkenning uit hun eigen land. Zo konden 
ze vanuit hun eigen ervaringen en met behulp 
van de gerichte spelopdrachten vertellen en 
leren. We ontdekten met elkaar meerdere 
overeenkomsten en soms verschillen.  
Tot slot sluiten wij het oude jaar af met in de 
laatste week veel gezelligheid, activiteiten en 
wensen de kinderen uit de Berenboom u allen 
een heel gelukkig Nieuwjaar!!!  
Tot slot nemen we afscheid van Inaya en  
Emine, zij gaan de Bloemberg verlaten en in 
het nieuwe jaar starten op een andere school! Veel plezier daar!!  

DE BERENBOOM 
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NIEUWS UIT DE WOLFSKUIL 

De afgelopen periode hebben de wolven 6 danslessen gehad 
van juf Liesbeth. De kinderen hebben enorm van deze lessen 
genoten. Ze hebben ook echte danspassen geleerd.  De sfeer 
tijdens de lessen was erg goed, de kinderen deden enthousiast 
mee. 

Inmiddels loopt het jaar 2022 ten einde en is dit de laatste 
schoolweek van dit kalenderjaar. Daarna hebben de kinderen 2 
weken vakantie. Maandag 9 januari worden de kinderen weer 
op school verwacht. Ik wens iedereen prettige kerstdagen en 
alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
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VERJAARDAGEN 

 

 

 

 

 

De komende tijd zijn jarig: 

1 dec: Saif 

2 dec: Remas 

13 dec: Maher 

20 dec: Wais 

20 dec: Arel 

24 dec: Bariṣ 

1 jan: Jimn, Yousef, Asmaa, 

Ayesha, Petros, Paulos, Khaled 

4 jan: Timur 

5 jan:  Umar 

6 jan: Jouhar 

7 jan:  Ahmad 

8 jan:  Musa 

11 jan: Zerevan 

11 jan: Hayal 

13 jan:  Saifan, Asim, Sallouha 

17 jan: Nawal 

19 jan: Nour 

20 jan: Hevi 

23 jan: Mohammed M . 

29 jan:  Chourach 

30 jan: Kerem 

31 jan: Dania 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

NIEUWS VAN DE OVERBLIJF 

  

                                                                                         

         

Om het overblijven gezellig en uitdagend te houden, organi-
seren we als stichting SOOS regelmatig activiteiten en 
workshops op de scholen waar we actief zijn. Ons doel hier-
bij is ook om ‘gezond eten en bewegen’ onder de aandacht 
te brengen. Deze keer vooral aandacht voor het gezonde 
eten. Op dinsdag 29 november werden daarom op de scho-
len lekkere, frisse peren uitgedeeld! 
 
 


