
BERENBABBELS Berenbabbels 8 2018-2019 

 

AGENDA 
18 t/m 22 feb: ouder (-kind)gesprekken 
20 feb: Promoshow Mad Science 
01 mrt: Carnavalsochtend, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
11 mrt: Studiedag, alle kinderen vrij 
13 mrt: Luizencontrole 
15 mrt: Stakingsdag 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
15 februari: Liza van Osch (groep 2)                                                             3 maart: juf Sanne                                                                  
15 februari: Isa Toonssen (groep 8)                                                              4 maart: Tobias Franssen (groep 1)     
15 februari: René vd Aa (groep 1)                                                                 5 maart: Maud van Osch (groep 1)                 
16 februari: Sjors vd Ven (groep 4)                                                               6 maart: juf Heleen 
17 februari: Valentijn Diks (groep 6)                                                          11 maart: Travis vd Aa (groep 4)                
21 februari: Giedo van Heck (groep 6)                                                       11 maart: juf Franka 
22 februari: Evy Spierings (groep 6)                                                           12 maart: Eefke Timmermans (groep 8)                    
23 februari: Finn van Kerkvoort (groep 3)                                                 13 maart: Pleun vd Ven (groep 6) 

23 februari: juf Maaike                                                           WELKOM: Maud van Osch en René vd Aa in groep 1 

27 februari: Suus van Helvoort (groep 3)                                                    Stefan vd Aa in groep 5 en Sander vd Aa 
                                                                                                                            In groep 4 

 
 

Communicatie 

 
o Op 11 maart buigt het team zich over de tweede studiedag rondom 

spellingsonderwijs. Alle kinderen zijn die dag vrij. Dit is aansluitend aan de 
Carnavalsvakantie. 

o Zoals u wellicht in de media heeft kunnen lezen, is er een nieuwe staking 
aangekondigd voor de hele onderwijssector. Hier bent u al eerder over geïnformeerd 
in de vorige Berenbabbels. Op 15 maart a.s. zal het team van De Kleine Beer staken. 
Hierin worden wij gesteund door ons bestuur. In een later stadium ontvangt u een 
brief vanuit ons bestuur. U ontvangt deze mededeling tijdig zodat u zich nu al kunt 
voor bereiden op het feit dat de school deze dag gesloten is. Ouders die hierdoor 
voor een onoverkomelijk probleem komen te staan, kunnen contact opnemen met 
Juliët. 

o Juf Margot geniet volop van haar zoon Dex. Wij verwachten haar na de meivakantie 
terug. Margot zal dan vier dagen werken en de vijfde dag reïntegreren. Op deze dag 
zal Bianca de leerkracht zijn. 

                                                                                      



 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Niet zoveel letten op elkaar 
 

 
 

Vanuit de Carnavalscommissie 

 
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school. Dit jaar starten we in iedere groep met een 
eigen klassenactiviteit. Om 9.45 uur verwelkomen we Dun Blaouwun Beer met zijn gevolg. 
Wanneer zij weg zijn kan er gehost/gedanst/getekend/geschminkt worden en voor de 
liefhebbers kan er naar een film worden gekeken.  
Alle kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. De kinderen mogen GEEN 
wapens, confetti, toeters en spuitserpetine mee naar school nemen. 
Het meenemen van fruit en drinken is niet nodig. We zorgen op school voor een hapje en 
een drankje.  
We hopen er een gezellige ochtend van te maken. Let op: alle kinderen zijn om 12.00 uur uit 
en dan start de carnavalsvakantie. 
 
 

De Kleine Beer doet- Doe je mee? 

 

                  
 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer zo ver. Het Oranje Fonds organiseert voor de 
15e keer NLdoet in het hele Koninkrijk.  Net als vorig jaar doet De Kleine Beer mee met dit 
evenement.  
Op vrijdag 15 maart gaan we ons schoolplein schoon en weer speelklaar voor de lente 
maken en is het meteen gereed voor de 18de maart, waarop o.a. het beweegparcours en 
verkeersplein aangebracht wordt. Daarnaast wordt  de educatieve moestuin weer startklaar 
gemaakt. Dankzij een financiële bijdrage van het Oranjefonds zal de moestuin worden 
uitgebreid met o.a. een kweekkas.   
Vrijdagochtend 15 maart van 09:00 uur tot 12:00 uur kunnen we nog hulp gebruiken om dit 
te realiseren, help je ook mee? We hebben al een aantal aanmeldingen van vrijwilligers van 
buiten de school via NL Doet. We zoeken nog een aantal hulpouders voor deze dag, maar 



ook tuinmaterialen om te lenen en ouders (of kinderen) die iets lekkers willen bakken voor 
de vrijwilligers.     
Dit is ook de dag van de nationale staking in het onderwijs maar deze activiteit op school 
gaat wel gewoon door. Kinderen mogen ook meekomen om te helpen. Als je wilt helpen, 
kunt u zich aanmelden via inschrijflijsten. Deze hangen vanaf volgende week bij de klassen of 
via www.nldoet.nl   
 
               

Opening speelplaats 

  
Zoals u weet hebben wij subsidie ontvangen van Jantje Beton om onze laatste wensen op 
het schoolplein te kunnen realiseren. Op 18 maart worden de pleinplakkers aangebracht en 
hebben we een mooie beweegbaan, een verkeerspleintje, een Twisterspel en een 
boombank. Wij hopen dat het weer ons goedgezind is. Burgemeester Pommer komt  de 
speelplaats openen op 20 maart. Hij zal om 11.45 uur aanwezig zijn en een lintje 
doorknippen in het bijzijn van alle kinderen. U bent natuurlijk van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Na het officiële gedeelte gaan de kinderen nog eventjes terug naar de klas 
en vervolgens op de gewone tijd naar huis. 
 
Op deze dag is er voor de ouders van groep 1-2 ook een Berenshow. Deze start om 10.30 
uur, tot uiterlijk 11.45 uur.  
 
   

Leerling enquête groep 6-7 en 8 

 
Per 1 augustus 2015 zijn scholen bij wet verantwoordelijk zorg te dragen voor de sociale 
veiligheid van leerlingen. Voor het monitoren van de sociale veiligheid van leerlingen van 
groep 6 t/m 8 gebruiken wij het instrument van Scholen op de kaart. Dit geeft een 
representatief en actueel beeld. De kinderen geven een 7,8 voor hun welbevinden en een 
8,0 voor sociale en fysieke veiligheid. Het team buigt zich over de resultaten en zal deze 
analyseren om nog beter te kunnen inspelen op evt. vraagstukken binnen dit thema. Wij 
willen natuurlijk voor alle kinderen een veilige en fijne school zijn! 
 

Mad Science  

                                                                                                                   
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Kleine 
Beer, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 
een onderzoekende leerhouding.   
 
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van Wetenschap in Beweging? Maak 
kennis met het mysterie van chemische wetenschap en ontdek verschillende soorten 
mengsels. Duik in de wereld van de Ozobots en coderen. Experimenteer met energie en ga 
op zoek naar superkrachtbronnen. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de 
lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in? 



 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 
kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren.  
         
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Donderdag 14-3-2019 
Donderdag 21-3-2019 
Donderdag 28-3-2019 
Donderdag 11-4-2019  
 
Starttijd: 15:30 uur (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 28 februari 
Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje 
 
 
We starten met een spectaculaire Science show op woensdag 20 februari 2019. 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

 Berenshow groep 1-2 op 20 maart 2019 om 10.30 uur 

 Opening speelplaats door de burgemeester op 20 maart 

 Open dag op 27 maart 2019 

 Verkeersweek van 1 t/m 5 april 

 Buitenlesdag op 2 april 

 Studiedag op 4 april: alle kinderen zijn vrij 
 
 
 
De volgende Berenbabbels verschijnt  op 14 maart 2019 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijne Carnavalsvakantie toe! 
                                        


