
BERENBABBELS Berenbabbels 3 2018-2019 

 

AGENDA 
 12 okt: ateliers 
15 t/m 19 okt: herfstvakantie 
22 okt: studiedag, alle kinderen zijn vrij 
24 okt: luizencontrole 
26 okt: Bag2school ophaaldag 
31 okt: Herfstpad groep 1-2 
 5 nov: Verkeersweek 
 7 nov: Nationaal ontbijt 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
12 oktober: Juf Pauline                                                                       29 oktober: Noa Segers (groep 7) 
16 oktober: Abdirahman Nur Abdi (groep 7)                                  29 oktober: juf Margot 
22 oktober: Juf Amra jarig                                                                  30 oktober: Fabian Franssen (groep 8) 
28 oktober: Iris Plestina (groep 6) 

 

 
Naschoolse typcursus van 22 oktober gaat niet door i.v.m. de studiedag!  
 

 
M.i.v. 22 oktober zal juf Margot ook op de donderdagen haar werkzaamheden weer volledig 
oppakken. Tot aan haar zwangerschapsverlof, wat op dinsdag 13 november zal ingaan, zal juf 
Bianca er op de dinsdagen zijn. 
 

 

De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Naar elkaar luisteren! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Communicatie 

Personele ontwikkelingen 

Nieuwe gedragsregel 



Bag2school & Jantje Beton 

 
De Bag2School actie is ook weer gestart, waar we weer oude kleding en textiel inzamelen. 
Er is al fantastisch verzameld door iedereen! De week na de herfstvakantie is de laatste week 
waarop u oude kleding, gordijnen, schoenen en tassen kunt inleveren. Dus als u tijdens de 
herfstvakantie kasten opruimt dan kunt u oud textiel na de herfstvakantie nog inleveren 
voor Bag2School. Alles wordt opgehaald op vrijdag 26 oktober. De speciale zakken zijn in 
september meegegeven aan de leerlingen en er liggen nog extra zakken in de centrale hal. 
Ook deze opbrengst komt ten goede aan ons schoolplein. 
 
In mei 2018 zijn er door onze leerlingen lootjes verkocht voor de Jantje Beton Loterij.  Jantje 
Beton heeft in september bevestigd dat er 352 lootjes succesvol via automatsche incasso zijn 
verkocht. Naast de opbrengsten voor projecten van Jantje Beton heeft dit daarom 528 euro 
opgeleverd voor ons schoolplein. 
 
 

 
 
 

Kinderboekenweek 

Beste ouders/verzorgers en familie,  

Ook dit jaar was de opening van de Kinderboekenweek mede dankzij de opkomst van jullie, 
weer erg gezellig op het schoolplein. Leuk dat er veel kinderen verkleed zijn gekomen! De 
spectaculaire Berenshow van groep 6-8 maakte de opening op deze dag compleet! Tijdens 
de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 6 t/m 8 twee keer voorgelezen aan de 
kinderen van groep 1 t/m 5. Daarnaast hebben de kinderen afgelopen week meerdere 
activiteiten gedaan rondom het thema vriendschap zoals o.a een boekenlegger maken en 
een vriendschapsslinger maken. Deze kan iedereen bewonderen in de hal bij de 
hoofdingang. Aanstaande vrijdagochtend gaan we de Kinderboekenweek afsluiten met de 
ateliers/workshops binnen het thema ‘vriendschap’. 

 



 

Terugblik vanuit groep 6-8 op de Berenshow 

  
De Berenshow stond in het thema van de Kinderboekenweek: ‘Vriendschap!’ Met alle 
vriendjes en vriendinnetjes lieten de kinderen hun talenten aan elkaar zien. Dit in de vorm 
van een zelfgemaakte rap, toneelvoorstelling,  dans, lied, dansbattle en gedicht. Kortom 
‘Vriendschap’ werd zeer gevarieerd aan elkaar gepresenteerd. De kinderen organiseerden de 
Berenshow helemaal zelf. Er waren 2 kanjers van presentatoren en achter de belichting en 

de muziek🎶 verliep het door 2 andere kinderen ook op rolletjes!👌 
Wat hebben we genoten van alle talenten op De Kleine Beer!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nationaal schoolontbijt 

 
Als Gezonde school nemen we op 7 november deel aan het nationale schoolontbijt. De 
lesdag start op normale tijd en de kinderen ontbijten gezamenlijk in de klas. Het ontbijt 
wordt door ons verzorgd, de leerlingen moeten wel een bord en bestek meenemen! 

                                    
 
 
Gezonde traktaties 
Zoals u weet stimuleren wij zoveel mogelijk dat kinderen gezonde traktaties uitdelen 
wanneer zij jarig zijn. We brengen dit onderwerp weer even onder uw aandacht om samen 
dit doel na te streven. Dit schooljaar hopen we als gezonde school ons vierde 
themacertificaat ‘Voeding’ te behalen. In de hal staat een map waarin u ideeën kunt opdoen 
om samen met uw kind een leuke en gezonde  traktatie te maken. Hieronder wat 
voorbeelden: 
 

  

 
 
 
 

Vanuit de leerlingenraad 

 
Ook dit schooljaar zijn er uit de groepen 5 t/m 8, 8 leerlingen die plaatsnemen in de 
leerlingenraad. Uit elke groep worden er 2 leerlingen gekozen die dat schooljaar mee gaan 
denken over verschillende dingen op school. Dit omdat wij als school het ook belangrijk 
vinden hoe kinderen tegen bepaalde onderwerpen aan kijken. 
We hebben onze eerste vergadering al gehad. Hierin hebben we kennis gemaakt met elkaar 
en de rollen verdeeld; voorzitter, notulist, secretaris.  
We hebben ons wat verdiept in de volgende onderwerpen; de voor- en nadelen van een 
schoolbel, verdere aankleding van het schoolplein d.m.v Pleinplakkers en hoe de start van 
het nieuwe schooljaar is verlopen.  
Er zijn 5 bijeenkomsten per schooljaar. De volgende bijeenkomst vindt plaats in de week na 
de herfstvakantie op 23 oktober. 



 

 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

 14 nov: informatieavond groep 8 over het Voortgezet Onderwijs 

 21 nov: Berenshow van groep 3-4 

 28 nov: MR-vergadering 
 
De volgende Berenbabbels verschijnt  op 8 november 2018  
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen een fijne herfstvakantie toe! 

     


