
BERENBABBELS Startberenbabbels 2018-2019 

 
 

BACK TO SCHOOL 

 
Wat een fantastische zomer was het! We hopen dat iedereen ervan heeft genoten en lekker 
uitgerust is. Wij hebben er weer zin in en verheugen ons erop jullie allen weer te zien. Graag 
tot a.s. maandag weer. Vanaf 8.15 uur zijn de leerlingen welkom in hun nieuwe klas.  
  

                                                          
 
Wij heten onze nieuwe leerlingen in het bijzonder welkom: 
Jurre Abelen en Maya van Kesteren in groep 2, Zowi van Kesteren in groep 3 en Jamairo 
Werleman in groep 7. 
 
 

Informatie 

 

 M.i.v. de tweede schoolweek gaan de groepen 3 t/m 8  dit schooljaar op maandagen 
naar sportzaal de Run.  

 Als bijlage bij deze Berenbabbels ontvangt u de schoolgids. Deze vindt u ook op onze 
website. 

 Alle gezinsoudsten ontvangen maandag onze schoolkalender. 
 
 

Type 10 

 
Leer typen met persoonlijke begeleiding op school!  
We starten weer met een typecursus voor kinderen uit groep 6 t/m 8 onder begeleiding van 
TYPE10. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 10 kinderen). 
De typecursus start op maandag 3 september a.s. van 15.20 tot 16.20 uur  en zal €115,00 
per cursist bedragen. De kinderen leren gemiddeld in 10 klassikale lessen blind typen. 
Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. 
Ook als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar de kinderen lange boekverslagen 
en scripties gaan schrijven, zullen zij profiteren van hun vingervlugheid. Alvast nieuwsgierig?  
Neem een kijkje op de site van www.type10.nl . 
 

Personele ontwikkelingen 

 
Ook dit schooljaar hebben wij weer stagiaires. Zo zien wij Steffie weer terug in groep 1-2 en 
5-7 en zal Wessel starten op de maandagen m.b.t. onze lessen bewegingsonderwijs. De 

http://www.type10.nl/


leerkracht is hier altijd bij aanwezig en eindverantwoordelijk. Hieronder stelt hij zich aan u 
voor: 
 
“Hallo allemaal, 
Mijn naam is Wessel Goossens en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Den Dungen en studeer aan 
de ALO, dat is de opleiding om gymleraar te worden. Ik zit nu in het laatste jaar van deze 
opleiding en heb tijdens de opleiding ontdekt dat ik het basisonderwijs erg leuk vind. Ik heb 
ervoor gekozen mijn afstudeerstage op De Kleine Beer te doen omdat het mij een erg leuke 
school lijkt en het lekker dichtbij is voor mij. Ik zal hier onder begeleiding van juf Esther de 
gymlessen verzorgen voor de meeste leerlingen. Daarnaast zal ik ook andere taken gaan 
vervullen, bijvoorbeeld sportactiviteiten aanbieden in de pauze of het organiseren van een 
sportdag.  
Ik hoop dat ik veel ga leren van mijn stage hier en dat jullie ook van mij zullen leren. Indien  er 
nog vragen zijn kunt u mij altijd aanspreken!” 
 

 
 
 
Op 1 september zal Juf Maaike in het huwelijk treden met haar partner Johan. We wensen 
hen alvast heel veel plezier toe met alle voorbereidingen. Juf Maaike zal van 3 t/m 7 
september afwezig zijn i.v.m. haar huwelijksreis. Juf Esther werkt die week fulltime. In de 
week van 27 aug. t/m 31 aug. hebben Juf Esther en Juf Maaike de werkdagen geruild.  
 

 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

 Algemene informatieavond op 10 september 

 In de week van 17 t/m 21 september vinden de ouder(-kind) gesprekken plaats 

 Verkeersweek van 24 t/m 28 september 

 Studiedag op 26 september 
 
 



De volgende Berenbabbels verschijnt 30 augustus. Hierin vindt u, zoals u gewend bent,  
ook de agenda en vermelden we alle jarigen. 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe en we kijken ernaar 
uit u maandag te ontmoeten! 
 


