
BERENBABBELS Berenbabbels 1 2018-2019 

 

AGENDA 
  3 t/m 7 sept: Rots- en waterweek 
  3 sept. start naschoolse typelessen groep 6 t/m 8 
  6 sept: Bleijendijk groep 3-4 
10 sept: algemene informatieavond 
13 sept: Bleijendijk groep 1-2 
14 sept: inloopochtend groep 1 t/m 8 
17 sept: week van de ouder(kind)-gesprekken 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
25 aug: Farah Schunselaar (groep 7)                                 11 sept: Juf Jolanda               
 2 sept: Jurre Abelen (groep 2)                                           14 sept: Alice Alshami Aljabi (groep 3) 
 2 sept: Collin Vink (groep 5)                                               15 sept: Juf Esther  
10 sept: Saartje Hendriks (groep 7)                                   18 sept: Fenne Vink (groep 3) 

 
 

Communicatie 

 
We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart! Bent u benieuwd naar hoe het eraan toe gaat in 
de groep van uw kind? Breng een bezoek aan onze school op de algemene informatieavond 
van 10 september a.s. en  inloopochtend op 14 september a.s.  
De informatieavond start om 19.00 uur in de speelzaal. Vanaf 18.45 bent u welkom voor een  
kopje koffie of thee. Na de gezamenlijke opening wordt er in alle groepen informatie 
gegeven over wat er in de klas staat te gebeuren dit schooljaar. We stellen u komst op prijs. 
Uw hulp en betrokkenheid is voor ons van groot belang. Evenals vorig jaar zullen wij 
intekenlijsten klaarleggen waarop u kunt aangeven waar u ons bij zou kunnen ondersteunen. 
Samen staan we sterk! 
Op de inloopochtend bent u welkom om tussen 8.30 uur en 12.00 uur een kijkje in de 
klassen te komen nemen.  
 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Samen sociaal sterk! 
 

 
 



Bag2school  

 
Ook dit jaar verzamelen we weer oude kleding en textiel in. U kunt, naast kleding, ook oude 
gordijnen, schoenen en tassen (boven in het leegstaande lokaal) kwijt. Alles wordt 
opgehaald na de herfstvakantie op 26 oktober 2018. In september krijgen we ook de 
bevestiging wat de opbrengst is van de verkoop van de loten van Jantje Beton Loterij. De 
opbrengst is wederom voor onze speelplaats. We sparen voor een kleurige pleinplakker. Een 
voorbeeld ziet u hieronder. Onze leerlingenraad wordt hierbij betrokken. 
 

      
 

Informatie vanuit ‘t-Kasteeltje 

 

‘t-Kasteeltje zoekt nieuwe collega’s 

We zijn heel blij te kunnen melden dat een toenemend aantal kinderen gebruikmaakt van 
het aanbod van ‘t-Kasteeltje. 

‘t-Kasteeltje wil graag de flexibiliteit en opvang blijven bieden zoals u gewend bent. Nieuwe 
verwachte regelgeving en groei van het aantal kinderen wat gebruik maakt van de opvang, 
zorgt ervoor dat er meer pedagogische medewerkers nodig zijn. Bent u zelf in het bezit van 
de juiste diploma’s om te werken in de kinderopvang, of kent u iemand die interesse heeft, 
laat het dan weten. Er zijn mogelijkheden op zowel de kinderdagopvang (0-4 jarigen) als de 
buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) op verschillende tijden. Geïnteresseerden kunnen 
vrijblijvend contact opnemen met  Jennie Tasseron. Dat kan via email of 
telefonisch:  jennie@t-kasteeltje.nl -  073-6841160. 

 
 

Informatie vanuit de OR 

 
De verdeling de klassenouders is dit schooljaar als volgt: 
 Groep 1/2: Sylvia en Céline 
 Groep 3/4: Franny 
 Groep 5/7: Lotte 
 Groep 6/8: Hilde 
Hilde is voorzitter geworden van de Ouderraad. Franny secretaris en Mathilde blijft 
penningmeester. 

mailto:jennie@t-kasteeltje.nl


 
 
Contactlijsten email en whats app 
  
Om op een laagdrempelige wijze de communicatie tussen ouders te stimuleren, wordt er 
door elke klassenouder een whats-app groep opgericht. In de klassen waar dit al draait, zijn 
de reacties namelijk erg positief. Vanaf volgende week hangt hiervoor een lijst op de deur 
van de klas. Ook wordt er naar een emailadres gevraagd zodat de klassenouder relevante 
mails naar jullie kan doorsturen. Mocht je wel mee willen doen, maar je gegevens vanwege 
privacyredenen niet op de lijst wilt schrijven, kun je deze ook persoonlijk aan de 
desbetreffende klassenouder doorgeven.  
 
Via dit medium kunnen de klassenouders op een gemakkelijke manier communiceren over 
zaken die de groep aangaan. De school heeft hier geen rol in. 
 
 

Gezonde school 

 
Eind vorig schooljaar heeft De Kleine Beer het certificaat ‘Gezonde school-deelthema Sport 
en bewegen’ behaald. Hier zijn we erg blij mee. Dank aan onze coördinator Gezonde school 
en tevens sport coördinator Juf Esther! Dit jaar willen we het certificaat rondom het 
deelthema ‘Voeding’ behalen. 
 
Dat we goed gestart zijn blijkt uit onderstaand voorbeeld van groep 1-2: 
 
De school is nog maar net begonnen en we zijn al weer hard aan het werk: groep 1-2 heeft 
zelf courgettesoep gemaakt. De courgettes komen natuurlijk niet uit de supermarkt. De 
kinderen van groep 1-2 hebben namelijk een eigen moestuin waar van alles in te vinden is: 
boontjes, pompoenen, uien, tomaten, snijbieten, courgettes en nog veel meer. De groenten 
konden ondanks de hitte in de zomervakantie goed groeien omdat de opa van Raf en de 
oma van Suus ze water hebben gegeven. Ontzettend bedankt hiervoor!  
 
De courgettes waren erg groot geworden en daardoor moeilijk te oogsten, maar na veel 
trekken en draaien is het ons eindelijk toch gelukt. Na het oogsten hebben we de courgette 
uitgebreid bekeken: hoe ziet het uit? Hoe voelt het? Hoe ruikt het? En welke courgette is nu 
het grootst? De korte, dikke courgette of toch de lange, dunne courgette? We hadden de 
weegschaal er maar bij gepakt en de korte, dikke courgette was het zwaarst. Jurre zei: “dat 
komt omdat hij dik is en het daarom meeste gewicht heeft”. Dat klopt helemaal, Jurre!  
 
 
De volgende dag was het hard werken om die grote courgettes in kleine 
stukjes te krijgen. Gelukkig waren er hulpmoeders om ons een beetje te 
helpen. De soep hebben we op smaak gebracht met uien en basilicum uit 
de eigen tuin en daarna was het smullen geblazen. We zijn gezond het 
nieuwe schooljaar begonnen en kunnen er weer tegenaan! 
  

 



 En uit groep 5-7: 
 
We hebben een fijne eerste week gehad. Op donderdag 23 
augustus hebben we een techniek/kunstcircuit gedaan. 
Tijdens het circuit hebben we in groepjes samengewerkt aan 
verschillende opdrachten. We hebben vliegtuigjes gemaakt, 
van papier torens gebouwd, met fruit een kunstwerk 
gemaakt en we hebben een doolhof ontworpen voor de 
Beebot. Uiteindelijk hebben we deze middag afgesloten met 
een wedstrijd “welk vliegtuigje kan het best vliegen”. 

 

 
 
 

Stagiaires 

 
Ook dit schooljaar zijn er stagiaires actief op De Kleine Beer. Dit stimuleren wij van harte. We 
willen een lerende organisatie zijn. 
Voor de vakantie heeft Wessel Goossens zich voorgesteld. Wessel studeert aan de Fontys 
Sporthogeschool  in Eindhoven en zal zijn afstudeerstage op De Kleine Beer uitvoeren.  
 
Steffy van de Laar is een bekend gezicht. Vorig schooljaar heeft zij ook bij ons stagegelopen. 
Dit jaar zal zij op de donderdag bij Juf Amra in groep 1-2 aanwezig zijn en op vrijdag bij juf 
Franka in groep 5-7. 
 
Romy stelt zich voor: 
Mijn naam is Romy Hulsman. Ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Heeswijk. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistent op ROC De Leijgraaf. Ik zit in het 2e jaar en dit is ook meteen mijn 
eindexamenjaar. Dit jaar loop ik op maandag en dinsdag stage in groep 1-2 bij juf Heleen. Ik 
blijf tot het einde van het schooljaar in deze groep. Na de carnavalsvakantie ben ik ook op de 
woensdagen te vinden in groep 1-2. Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar en ik denk 
dat ik het hier heel fijn ga hebben! 
 
Wij heten hen van harte welkom, wensen hen veel succes en vooral veel werkplezier toe. 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

 Verkeersweek van 24 t/m 28 september 

 Studiedag op 26 september 

 Berenshow van groep 6-8 op 3 oktober 

 Op 11 oktober wordt er door de OR en MR een jaarvergadering georganiseerd met 
als thema “Oplossingsgericht opvoeden/onderwijs” 
 

De volgende Berenbabbels verschijnt  op 20 september 2018  
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend! 
 


