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14 september 2020 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Welkom (terug) op de Bloemberg allemaal! 

De vakantie zit er al lang weer op, maar ik denk dat we 
ons deze zomer nog lang zullen herinneren: 
Wat was het heet in Nederland! En dan ook nog steeds 
die vervelende corona... 

 

De afspraken omtrent corona blijven dezelfde als voor de zomervakantie: 

Regelmatig handen wassen met zeep 

Houd 1,5 meter afstand 

Hoesten en niezen in je elleboogholte 

Ouders komen bij uitzondering in de school 

 

Ik heb ook een 'beslisboom' bijgevoegd, hierop kunt u aflezen of u uw 
kind wel of niet naar school mag sturen bij gezondheidsklachten. 

 

Komend schooljaar wordt ons team versterkt door een logopediste. Haar 
naam is Maria Terpstra. 
Maria gaat al onze leerlingen screenen op spraak en taal. 
Wanneer er bijzonderheden uit de screening komen, wordt contact op-
genomen met de betreffende ouders. 

Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe, blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 

Iris Kokosky Deforchaux 

Waarnemend directeur / Intern begeleider  

Openbare basisschool De Bloemberg 

Agenda 
 
Vanaf 7 september: 
Thema: “Het Weer” 
 
Vanaf 5 oktober: 
Kinderboekenweek 
 
Herfstvakantie van 
19 t/m 27 oktober 

Nieuwsbrief 
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SAMENWERKEN IN HET KORAALRIF 

Wat was het fijn om elkaar na de vakantie weer te zien. We hebben veel geoefend met sa-

menwerken en samen spelen. Ook hebben we veel gepraat over de emoties; blij, boos, 

bang, verdrietig en rustig. Het is knap van de kinderen hoe goed ze weten hoe ze elkaar kun-

nen helpen.  Op de foto doen de kinderen een spel om een bal door te geven met de voeten 

en proberen ze elkaar te helpen, best moeilijk!  

Op een woensdagmorgen kwam Thijs, de zoon van  

meneer Adrie, jonge konijntjes laten zien. Het waren er 

vier: drie zwarte en een bruine. De kinderen waren  

helemaal verliefd op de konijntjes: ze werden geaaid en 

geknuffeld. Vooral de meisjes wilden de konijntjes met-

een mee naar huis nemen. Maar dat mocht natuurlijk 

niet! 

AAAHHHHH…….. JONGE KONIJNTJES BIJ DE PINGUINROTS! 
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DE VLINDERVALLEI EN DE BEVERBURCHT 

 

In het nieuwe schooljaar hebben de kleuterklassen een 
nieuwe naam gekregen:  

Vlindervallei  

en  

Beverburcht.  

 

De kinderen zijn al helemaal gewend aan de nieuwe 
namen. We hebben geknutseld en getekend over vlin-
ders en bevers. En natuurlijk geknuffeld met de nieu-
we klassenknuffel. 

 

                    
De Beverburcht 

De Vlindervallei 
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BRANDWEER OP BEZOEK IN HET PANDABOS 

Donderdagochtend kwam de brand-
weer op bezoek in het Pandabos. We 
hebben veel gesproken over wat je 
moet doen bij brand, rookvorming, 
hoe een brand kan ontstaan en wat je 
er aan kan doen om de kans op een 
brand zo klein mogelijk te houden. De 
klas heeft met een enthousiaste brand-
weervrouw leuke spelletjes gedaan. 
We mochten bijvoorbeeld uit twee 
antwoorden kiezen bij stellingen zoals 
“Wat moet je doen bij brand?”  
We hebben als brandweermannen en - 

vrouwen gekeken hoe een brand ontstaan was in een huis. En tot slot hebben we nog geoe-
fend welke route we moeten lopen als het brandalarm op school af gaat. Het was een heel 
leuke, inspirerende ochtend waarbij de kinderen veel geleerd hebben. Vraag er maar eens 
naar bij uw kind! 

In Het Wasberenwoud zitten inmiddels 13 kinderen. Zes kinderen zaten voor de zomervakan-

tie al in deze klas. Zeven kinderen zijn nieuw in deze groep. Welkom (terug) allemaal! 

 

We zijn dit schooljaar begonnen 

met werken en leren over ik, jij, 

wij. Zo leren we elkaar kennen en 

leren we hoe we op school wer-

ken.  

We hebben ‘dit-ben-ik dozen’ ge-

maakt. De kinderen hebben de 

dozen mooi versierd en beplakt 

met hun zelfportret. In de doos 

bewaren ze hun mooie tekenin-

gen en een zelfgemaakte medaille 

waarop staat waar ze goed in zijn.  

 

 

Groetjes van de juffen en de kinderen van Het Wasberenwoud!  

IK-DOZEN IN HET WASBERENWOUD 
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VERJAARDAGEN 

Net jarig geweest of de komende 

tijd jarig: 

6 aug Maria  

11 aug Lucas 

13 aug Maria  

28 aug Qudratullah 

29 aug Ege  

30 aug Yasna  

31 aug Ahysha 

5 sept Nesibe  

8 sept Kuku  

11 sept Ismael  

14 sept Stefan  

15 sept Zlata  

16 sept Naiemi  

25 sept Jaden  

26 sept Salwa  

26 sept Taimour  

27 sept Esmat  

27 sept Mariia  

3 okt Mannan  

7 okt Alba  

10 okt Arzu  

14 okt Maris  

16 okt Leandra  

25 okt Nusrat  

 

 

Een hele fijne verjaardag gewenst! 

 

MUURTEKENINGEN IN HET VOSSENHOL 

  

Deze week zijn de Vossen begonnen met geschiedenis. 
Het ontstaan van de aarde, het ontstaan van leven en natuurlijk de 
eerste mens. Hoe communiceerden zij, hoe leefden zij en vooral hoe 
weten wij dat nu? 
Ook hebben de Vossen in groepjes “muurtekeningen’ in houtskool 
gemaakt. Net als de grotbewoners vele duizenden jaren geleden heb-
ben gedaan. 

JUF GERDI 65! 

Bloemen, chocola, kaarten, tekeningen, slingers, héél véél slin-

gers: hoe jarig kan een juf zijn!  

Ik heb me in 65 jaar nog nooit zó jarig gevoeld als maandag op 

school. Zoveel kinderen 

die samen een lied voor 

je zingen, dat is toch wel 

heel speciaal.  Ik zag jul-

lie bij elkaar en dacht: 

“Er zitten toch wel veel 

vrolijke kinderen op de 

Bloemberg”  

(maar dat wist ik eigen-

lijk al… ).  Dank jullie 

wel, allemaal!   Juf Gerdi  
           ‘Feest in de Bijenkorf’ van Kayra  
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