
BERENBABBELS Berenbabbels 4 2018-2019 

 

AGENDA 
14 nov: informatieavond groep 8 over het Voortgezet Onderwijs 
21 nov: Berenshow van groep 3-4 
28 nov: MR-vergadering  

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
11 november: Evelien Veltman (groep 7)                                                WELKOM! 
13 november: Rafet Bosch (groep 6)                                                        Avan Mohamed, Joud Shwish en  
16 november: Dunja Plestina (groep 3)                                                    Len Adelmeijer in groep 1 
20 november: meneer Vincent jarig 

 
 

Communicatie 

 
M.i.v. deze week zijn de gymtijden veranderd; groep 6-8 zal na de kleine pauze gymmen en 
groep 3-4 en 5-7 in de middag.  
 
Vanaf dit schooljaar zal de Dental Car niet meer bij onze school staan. 
De leerlingen/patiënten die altijd een bezoek brengen aan de Dental Car zijn benaderd met 
een alternatieve locatie. 
 
We zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen met fruit of groente wassen en schillen op 
de woensdag, donderdag- en vrijdagochtend. 
  

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Discriminatie….stop! 

 
 
 

Personele ontwikkelingen 

 
M.i.v. 13 november gaat juf Margot met zwangerschapsverlof. We verwachten haar na de 
meivakantie weer terug en wensen haar en haar partner een hele fijne tijd toe! 
Juf Sanne de Kort vervangt op de maandagen in groep 3-4. Juf Bianca zal er van dinsdag t/m 
vrijdag zijn. 
 



Stagiaires FLOT 
In groep 5-7 en groep 6-8 starten binnenkort twee stagiaires van de Fontys Lerarenopleiding 
in Tilburg. 
 

Interne vertrouwenspersonen 

 
Op woensdag 28 november zullen juf Marjon en juf Maaike de klassen rond gaan. Zij zijn de 
interne vertrouwenspersonen binnen De Kleine Beer. Zij zullen tijdens de klassenbezoeken 
zichzelf voorstellen en uitleggen wat hun taak is. 
Wilt u graag weten wat deze taak nu precies inhoudt, dan verwijzen wij u graag naar de 
informatie in de schoolgids hierover. 
 

De week van de Mediawijsheid 

Het thema van de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) is ‘Heb jij het 
onder de duim?’ We gaan onderzoeken waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf 
‘mediawijs’ te noemen en stellen jong en oud de vraag: ‘Heb jij het onder de duim?’ 

Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie 
ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de 
andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. 
Want of het nu gaat om het doen van bankzaken, het zoeken of delen van informatie, het 
vinden van een baan of het regelen van je privacy instellingen: het wordt steeds belangrijker 
om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.   

In alle groepen wordt er de komende tijd aandacht besteed aan dit onderwerp. 
Zo zal Bint een gastles verzorgen in de bovenbouw op 13 november a.s.  
Groep 1-2 gaat aan de slag met lessen over “Wat is media?” 
Groep 3-4 gaat lessen volgen over “Welke media kies je?” 
Groep 5 t/m 8 zullen deelnemen aan de Mediamasters. Mediamasters is een serious game 
en is het hele jaar te spelen met als hoogtepunt de landelijke wedstrijd in de Week van de 
Mediawijsheid. Groep 7 en 8 spelen mee met de landelijke wedstrijd. 
 

 
 
 



Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019 

  
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 wordt binnenkort bij u geïnd als u een 
automatische incasso heeft getekend hiervoor. De ouderbijdrage is € 20,- per kind.  
 
Automatische incasso? 
U ontvangt de komende week een mail van school als de bijdrage automatisch wordt 
geïncasseerd. In dat geval hoeft u zelf niets te doen. 
 
Zelf overmaken? 
Als u geen automatische incasso heeft afgegeven ontvangt u een mail met het verzoek het 
bedrag zelf over te maken op de bankrekening van de ouderraad (NL89 RABO 0167 9154 44). 
 
Waarvoor is de ouderbijdrage? 
Van de overheid krijgt onze school geld om het onderwijs vorm te geven. Hierbij moet u 
denken aan de salariskosten van het personeel, lesmethodes, potloden, pennen, stoelen, 
tafels, etc. Helaas zit er in die zak met geld géén geld voor activiteiten die de kers op de 
slagroomtaart zijn, zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval en het oudertoneel.  
 
Om al deze activiteiten wel te financieren, wil de ouderraad u vragen de vrijwillige 
ouderbijdrage over te maken naar de bankrekening van de ouderraad. Het is belangrijk dat 
zoveel mogelijk ouders gehoor geven aan deze oproep. Alleen zo kunnen ook alle activiteiten 
op een onvergetelijke manier georganiseerd worden. Vorig schooljaar heeft ongeveer 80 % 
van de ouders dit gedaan. We hopen dit jaar op een nog hogere bijdrage. 
 
Vragen? 
Als u nog vragen heeft, kun u die stellen aan Mathilde van Beek (penningmeester 
Ouderraad) of Pauline Zwanenberg.       
       
 

Sinterklaas 

  
Vanaf maandag 12 november start het Sinterklaasjournaal op televisie. De groep 1 t/m 4 
zullen op school deze verhaallijn volgen.  
Sinterklaas komt dinsdagmiddag 4 december onze school bezoeken. We ontvangen de Sint 
en pieten op het schoolplein rond 13.00 uur. U bent van harte welkom!  
De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes in de week van 12 november om voldoende tijd te 
hebben voor het maken van de surprises. 
Met Sinterklaas gebeuren er verrassende dingen op school, dus houd Klasbord goed in de 
gaten! 
Groetjes,  de Sinterklaascommissie 

 



 
 

Bag2School 

 
We hebben onszelf overtroffen! Bag2School heeft alle kleding opgehaald en de kinderen 
hebben goed geholpen met de vele, vele zakken naar de bus te dragen. 
Een nieuw record van 1314kg is er ingezameld! Dat is bijna € 400,-  
 

   
Enorm bedankt voor uw bijdrage!  
 
 

Gezonde school 
 

Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en 
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, 
groente en gezonde voeding.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente 
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en 
fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 
 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor 
de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer 
lezen op www.euschoolfruit.nl.   
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


 
 

 
 

 

 
 

Wat een mooi nieuws hebben we ontvangen! Vorige maand heeft de werkgroep 
Speelplaats/moestuin een plan ingediend waarbij we meedoen aan een wedstrijd  om een 
buitenlesplaats te ontwerpen. Van de 150 inzendingen zijn er 10 winnaars gekozen en het 
onderdeel 'Aanvulling leer-speelplein uit onze inzending ‘Educatief natuur- leer- en 
speelplein’ zit daarbij. Dat betekent dat we maximaal €6000,- krijgen om ons plan in 
vervulling te laten gaan. De bedoeling is dat we tijdens de Buitenlesdag op 2 april 2019 het 
plan gerealiseerd hebben en er gebruik van kunnen maken. We gaan aan de slag! Met dank 
aan de dames van de werkgroep die zich hierover gebogen hebben: Heleen, Larissa en 
Karlijn. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 

Speelplaats 



Typecursus groep 5 t/m 8 

 
Vanaf februari wordt er weer een naschoolse typecursus aangeboden door Type-Uniek. 
Naast kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen nu ook de kinderen van groep 5 deelnemen. 
De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen) 
De typecursus start op dinsdag 5 februari 2019 van 15.20 uur tot 16.20 uur. 
 

De totale typecursus kost €115,00 per cursist. De kinderen worden direct na schooltijd 
opgevangen met wat te drinken en een kleine versnapering.  
Via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “scholen” kunt u zich inschrijven. 
Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding.  
Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl of neem contact op met 
Angelique Vorstenbosch via info@type-uniek.nl Voor vragen ben ik telefonisch bereikbaar 
op 06-30789989 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

  4 dec: Sint komt in de middag op school 

  5 dec: spelletjesdag / surprises in de groepen 5 t/m 8 

  6 dec: studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 14 dec: ateliers 

 18 dec: Kerstmusical groep 7 

 19 dec: Kerstviering  

 21 dec: alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Start Kerstvakantie. 
 
 
De volgende Berenbabbels verschijnt  op 29 november 2018  
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe! 
 

http://www.type-uniek.nl/
mailto:info@type-uniek.nl

