
BERENBABBELS  

19-11-2020 
 

AGENDA 
25 nov.: Berenshow 3-4 
03 dec.: Sintviering in de middag 
04 dec.: Spelletjes- of surpriseochtend in de klas. Alle kinderen om 12.00 uur vrij 
16 dec.: Ateliers in kerstsfeer 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 10 december: 
Meneer Vincent – Len – juf Marjon - Nilüfer - Nina 

WELKOM: Stijn 

 
 

Communicatie 

 
Helaas kunnen we nog steeds geen ouders in de school ontvangen op dit moment. Dat 
betekent dat de Berenshow van groep 3-4 bijgewoond zal worden door alle kinderen en 
juffen. Er zullen foto’s gemaakt worden, zodat u als ouders toch een indruk krijgt van de 
Berenshow. 
 
Stichting Vincentius 
Als bijlage vindt u onderaan deze Berenbabbels informatie vanuit Vincentius Vereniging  
m.b.t. financiële steun in de decembermaand. Wij vinden het belangrijk dit met u te delen. 
Indien er thuis geen mogelijkheden zijn om het formulier te printen, dan kunnen wij dit voor 
u doen en zorgen we dat het bij u terecht komt. Laat het ons dan even weten. Op de rode 
trap in de hal liggen er ook formulieren. Met een mondkapje op kunt u deze even pakken. 
 

                                                               
 
 
 
Personeel: 
Helaas zal juf Susan voorlopig nog niet aanwezig zijn. Zij ervaart veel problemen als nasleep 
van het coronavirus. Omdat meester Marijn langer dan verwacht bij ons zal zijn, vertelt hij 
hieronder iets over zichzelf en hoe u hem kunt bereiken. Natuurlijk stemmen Margot en 
Marijn samen goed af, zodat het onderwijsaanbod niet in gevaar komt en de kinderen zich 
kunnen blijven ontwikkelen zoals we dat graag zien.  
 
 
 
 
 



Even voorstellen: 
 
“Hallo allemaal, 
 
Ik ben Marijn Schraa en ik val tijdelijk in voor juf Susan. Aangezien ik voorlopig in zal vallen 
op donderdag en vrijdag in groep 3-4, is het handig dat ik mij even voorstel, want wie is die 
meester Marijn nou eigenlijk? 
Ik val nu ruim een jaar in op verschillende scholen. Meestal Stroomm-scholen, maar soms 
ook bij andere stichtingen.  
Voordat ik ben begonnen met invallen, werkte ik vast op een school in Elst. Echter was de 
afstand niet erg handig en namen de files flink toe. Dat heeft mij doen besluiten om na 5 
jaar, dichterbij te gaan werken. Door in te vallen kan ik ontdekken welke scholen ik 
interessant vind. 
Ik ben niet altijd meester geweest. Voordat ik aan de Pabo was begonnen, werkte ik bij de 
Koninklijke Luchtmacht. Werkzaam voor defensie ben ik echter nog steeds, want sinds kort 
zit ik bij de Natres (Nationale Reserve) Landmacht. 
Naast meester en soldaat ben ik ook nog fotograaf en papa van 2 
zoontjes (het 3e kind is onderweg en verwacht in april) Druk 
leventje dus, maar dat vind ik prettig! 
Ik sta met veel plezier voor deze groep 3-4. Het is een erg leuke 
klas met geweldige kinderen. 
We gaan er de komende tijd een gezellige en leerzame tijd van 
maken. Hebben jullie nog vragen? Jullie mogen mij altijd mailen! 
Mijn e-mailadres is: m.schraa@dekleinebeer.nl (binnenkort) 
 
Hartelijke groet, 
Meester Marijn 
 

 

 

Wist u dat…… 

 
...juf Susan even op school is geweest om de kinderen te zien? Dat was enorm fijn.  
…de boeiborden naar verwachting in het voorjaar van 2021 geschilderd worden? 
...we ons lokaal op de eerste verdieping verhuurd hebben aan een edelsmid die hier in de  
   avond educatieve cursussen geeft? Alles Coronaproof natuurlijk! 
...Iris en Guusje meedoen aan de Voorleeswedstrijd? 
….Iris dit heeft gewonnen en nu voorleeskampioen is van De Kleine Beer? 
…Iijas en Alice een zusje hebben gekregen? Gefeliciteerd! 
…onze versiering op school aangepast wordt met regenboog- en roetveegpieten? De oma  
   van Robin helpt hierbij door de poppen van andere gezichtjes te voorzien. Alvast dank! 
 
 

Tevredenheidspeiling  

   
90% van de gezinnen op De Kleine Beer heeft deelgenomen aan de tevredenheidspeiling! 
Dat is een fantastisch hoge score. Enorm bedankt voor jullie medewerking. We zijn enorm 
benieuwd naar de uitslag. Deze verwachten we rond december/januari en we laten u de 
uitslag natuurlijk weten in een volgende Berenbabbels. 
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Vanuit de Sintcommissie 

 
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij dit jaar vanuit huis werkt! Wat vinden we dat 
jammer. Natuurlijk begrijpen we dit wel. Gelukkig zal hij ons vanuit zijn huis digitaal  
toespreken, zodat de kinderen Sint toch even hebben kunnen zien.  
Op vrijdag 4 december hebben de kinderen van groep 1-2 een spelletjesochtend en de 
groepen 5 t/m 8 een gezellige surpriseochtend. Alle kinderen hebben al een lootje 
getrokken. Op dit lootje staat nog aanvullende informatie.  
Het is helaas dit jaar niet wenselijk om etenswaar in een surprise te stoppen, we hopen 
hierbij op jullie begrip te mogen rekenen. 
.  Om 12.00 uur sluiten we de ochtend af en zijn de kinderen vrij! 
Het meenemen van een lunchpakketje is dus niet nodig voor die dag.  
 

Wij wensen iedereen een hele fijne Sinterklaastijd toe! 

 
De surprises mogen eventueel al donderdag 3 december mee naar school toe worden genomen       
        

Vanuit de Kerstcommissie 

 
U bent van ons gewend dat we een fijne gezamenlijke kerstviering hebben op school. Zo was 
er de laatste jaren een kerstdiner, waren ouders welkom en sloten we samen af in de 
speelzaal.  
Helaas is ook dit nu niet mogelijk i.v.m. de maatregelen van het RIVM.  
Natuurlijk laten we deze gezellige en bijzondere tijd niet zomaar voorbijgaan! 
 
Dit jaar organiseren we een feestelijke kerstonbijt op vrijdag 18 december en vervalt 
hiermee de geplande kerstviering van 16 december. Alle kinderen komen in hun feestelijke 
kleding naar school toe. I.p.v. een kerstdiner mogen de kinderen op deze vrijdag hun eigen 
feestelijke ontbijt meebrengen met hun eigen bord.  
In de klas maken alle leerkrachten het gezellig met kerstboom, lichtjes, muziekje en een 
‘open haard’ en genieten we samen van het kerstontbijt.  Natuurlijk ziet u de foto’s hiervan 
op Klasbord.  
 
Na het ontbijt hebben we met heel de school gezellige activiteiten gepland.  
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en kunnen gaan genieten van 2 weken vakantie. Een 
lunch meegeven is op deze dag dus niet nodig. 
 

                     
 
 
 
 
                                                                              



Ateliers 

 
De ateliers vinden dit jaar plaats op 16 december. We maken er een gezellige ochtend van 
waarbij de kinderen weer kunnen kiezen uit 1 of 2 activiteiten die door de leerkrachten 
begeleid worden. We hebben één uitzondering gemaakt voor een goed doel. In het kader 
van eenzaamheid en goed burgerschap, zal een groepje kinderen samen met Cindy (moeder 
van Guusje uit groep 8) een schilderij voor de inwoners van Berlerode maken. Onder 
begeleiding gaan deze kinderen bij Cindy thuis aan slag.  
De kinderen zullen het schilderij ook zelf overhandigen.  Houd vooral Klasbord t.z.t. in de 
gaten m.b.t. leuke foto’s! 
 
 

Vanuit de Verkeerscommissie 

 
Terugblik verkeersweek 
 
Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk. Daarom is tijdens de verkeerslessen in de 
week na de herfstvakantie extra aandacht besteed aan “Zichtbaarheid in het verkeer” en 
hoe belangrijk fietsverlichting is. Vanwege de Corona-maatregelen kon dit jaar Kivada helaas 
de fietscontrole niet uitvoeren. Maar dat is op een leuke manier opgelost, namelijk de 
kinderen hebben zelf hun fiets gecontroleerd onder begeleiding van de leerkracht. Dit was 
een leuke en leerzame opdracht! 
 
 

Nieuws uit groep 1-2 

 
We hebben in de week van de Mediawijsheid het gehad over wat is Media en Wat is jouw 
digitale balans?  Je hebt het zelf in de hand. De kinderen konden al heel goed vertellen dat 
daar de computer, tablets en mobieltjes onder vallen. We hebben het ook gehad over hoe 
lang en wanneer ze op de computer, tablet enz. mochten spelen. De kinderen vertelden dat 
ze het heel leuk vonden om spelletjes op de computer of mobiel te spelen maar dat ze het 
ook heel leuk vinden als papa en mama uit een boek voorlezen! Toen hebben we samen ook 
activiteiten uitgeprobeerd die actief denkwerk nodig hebben i.p.v. het spelen met de tablet 
bv. het beste uit jezelf halen met buitenspelen, lezen, bewegen, creativiteit en anti-
verveeltips (samen een speurtocht maken door het huis, ga naar buiten en teken je eigen 
huis of een beweegparcours door het huis). 
 

                                 
 



Het thema herfst hebben we afgesloten en we zijn nu begonnen met het thema sinterklaas. 
We volgen samen elke dag het Sinterklaasjournaal, hebben al acrobaatpieten en 
chocoladeletters versierd. Ook was er een geheimzinnig pakje gevonden in de klas....zeker 
neergelegd door de grapjespiet omdat er een leeg doosje van een vogelvoerhuisje in zat 
maar ook een bingospel. We hebben het spel gespeeld en allemaal een sinterklaasspel 
gewonnen die we thuis kunnen kleuren en samen kunnen spelen met papa en mama! 
 
 

Nieuws uit groep 3-4 

 
Er zijn al veel kinderen die in groep 3 een leesdiploma hebben gekregen en meerdere Veilig 
leren lerenlezen kernen gehaald hebben. Super goed! . De afgelopen weken hebben we veel 
geoefend met de oo - oe – ij – ee. Deze week zijn we gestart met de groene kern 4. De kinderen 
leren in deze komende kern, de woorden: huis – weg – bos – tak – hut.  
 
De kinderen van groep 4 zijn steeds meer aan het oefenen met de keersommen. De tafels 1-
2-5-10 zijn wij aan het oefenen vanuit de Wereld in Getallen rekenmethode. Thuis samen 
oefenen is heel goed. 
 
Gelukkig kunnen steeds meer kinderen zelf de eigen veters strikken. Heel fijn! Graag goed 
oefenen thuis. 
 
Woensdag 25 november organiseert groep 3-4 de berenshow in het thema ‘Sinterklaas’. De 
kinderen mogen natuurlijk als ze willen verkleed en geschminkt naar school. De foto’s volgen 
later die dag op klasbord. 
 
Nog even extra onder de aandacht: er is bij meerdere kinderen hoofdluis geconstateerd. Graag 
de kinderen blijven controleren en goed kammen. Alvast bedankt! 
 
 

Nieuw uit groep 5-6 

 
In de week van 9 november hebben we elke dag gewerkt aan het thema Mediawijsheid. We 
weten nu van elkaar hoeveel tijd, buiten schooltijd, iedereen besteed aan het werken of 
spelen aan een computer. We weten nu ook hoe we slim om kunnen gaan op het internet. 
En we hadden de hele week IPads van de school van juf Pleun en hebben ook veel 
geprogrammeerd met de app scratch.  
 

                                         



De ouder-kindgesprekken zijn geweest en we hebben met elkaar fijn gesproken en gekeken 
waar er de komende periode aan gewerkt kan worden.  
 
Verder werken we dit moment aan een taalproject over reizen. Doelen als een 
telefoongesprek voeren, een routebeschrijving maken, een reisbeschrijving maken en 
daarna een persoonlijk verhaal schrijven over (nep) vakantie, voeren we niet uit in ons 
taalboek of Snappet. We bellen echt met een reisbureau, zoeken een echte reis uit en kijken 
hoe we daar kunnen komen en we maken een poster voor onze vakantiebestemming. De 
kinderen en de juf zijn enthousiast!  
 
Een berichtje van juf Pleun (stagiaire groep 5/6): 
Voor een opdracht vanuit de PABO staat het omgevingsonderwijs centraal. Dit betekent dat 
ik (Pleun, stagiaire groep 5/6)) een lessenreeks ontwerp en met de kinderen op excursie  zou 
gaan. In deze lessenserie staat Berlicum, met haar geschiedenis, centraal. 
Echter gooien de maatregelen rondom het coronavirus roet in het eten. Hierdoor heb ik een 
ander soort omgevingsonderwijs activiteit bedacht. Ik wil met de kinderen een route lopen 
door Berlicum. Dit houdt in dat ik op een woensdag, in overleg met Maaike, een route 
uitstippel door Berlicum. Tijdens deze route gaan de kinderen ook aan de slag met een 
fotospeurtocht. Maaike en ik zullen de kinderen hierbij begeleiden.  
De eerste les van de lessenserie hebben de kinderen vandaag gehad. We hebben het gehad 
over de geschiedenis van Berlicum, een oude kaart met een nieuwe kaart vergeleken en 
huizen bekeken van vroeger. De tweede les, waarbij we de route gaan lopen, vindt volgende 
week woensdag 25 november plaatst. Bij de derde les gaan de kinderen in de klas aan de 
slag met een escape room. We kijken er naar uit om op pad te gaan! 
 
 

Nieuws uit groep 7-8 

 
Er zijn fijne gesprekken gevoerd met alle kinderen en we hebben met (bijna) iedereen 
nieuwe doelen opgesteld waar de komende weken aan gewerkt kan worden. 
 
We zijn met 4 x wijzer begonnen met een nieuw thema: Noord-Amerika. De kinderen gaan 
spelletjeswerkbladen maken voor in een spelletjesboek, welke zij aan het eind van het 
thema ook echt mee naar huis toe krijgen.  
 
Tijdens de week van de mediawijsheid hebben we meegedaan met de wedstrijd van 
Mediamasters. Wat was dit weer spannend! We hebben er ook weer veel van geleerd.  
 
Op 19 november vindt er op school de voorleeswedstrijd plaats. Kinderen van groep 7 en 
groep 8 mogen hierbij aan mee doen. Iris en Guusje gaan deze dag een stukje voorlezen en 
iets vertellen over een door hun zelfgekozen boek.  
De groepen 3 t/m 8 komen hiernaar kijken en luisteren. Daarna mogen de groepen 5 t/m 8 
stemmen op wie zij de winnaar vinden van De Kleine Beer.  
Inmiddels heeft dit plaatsgevonden en de winnaar is........Iris! Zij gaat door naar de volgende 
ronde: de voorleeswedstrijd van de gemeente. 
Op Klasbord zullen wij u vertellen wie de winnaar is geworden. Spannend!                                                    



                                  

                                                  
 
 

Hulp gevraagd! 

 
Wie zou er met mij (juf Marieke) op korte termijn mee willen denken over het onderwerp 
armoede. Het idee is om in de groep aan de slag te gaan met dit thema. En vanuit een eerste 
ronde van verkenning, de verdieping in te gaan waarbij een expert een rol speelt om 
vervolgens de informatie om te zetten tot een actie. Dit sluit aan bij de 17 VN doelen waar 
Nederland zich aan gecommitteerd heeft. En dat weer naadloos aansluit op het 
burgerschapsonderwijs dat wij geven op De Kleine Beer.  
 
Ik zou dan graag in de week van 23 november via Teams een bijeenkomst in de avond willen 
hebben. Ik zoek daarvoor drie of vier betrokkenen die met mij dit onderwerp verder willen 
uitdiepen.   
 
U kunt een mail sturen naar: marieke.ligtenberg@dekleinebeer.nl 
Alvast bedankt! 
 
 

Vanuit de Ouderraad: vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020/2021 

 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 wordt binnenkort bij u geïnd als u hiervoor 
een automatische incasso heeft getekend. Zoals u weet is deze ouderbijdrage € 20 per kind. 
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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 blijft er niet zoveel over voor activiteiten die de kers op de slagroomtaart 
zijn, zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval enzovoorts. 
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. Ook in deze tijd waarin we met 
maatregelen rondom het coronavirus te maken hebben, doen we ons best het voor de 
kinderen zo leuk mogelijk te maken. 
 
Als u nog vragen heeft, kun u die stellen aan Mathilde van Beek (penningmeester 
Ouderraad) of Pauline Zwanenberg. 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• 18 december is er een kerstontbijt en zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Lunch 
meebrengen is niet nodig. 

• 04 januari start de Rots-en waterweek. 

• De adviesgesprekken van groep 8 worden gegeven in de week van 11 januari. 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 10 december 2020! 

Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijne decembermaand toe! 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage Vincentius Vereniging 

Hebt u het financieel moeilijk? Wellicht kunnen 

wij u helpen? 

 

   
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke hulpverlening in de 
dorpen Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint Michielsgestel. Wij bieden 
directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin 
terecht dreigen te komen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site 
www.vincentiusgestel.nl 
Wij vinden vooral dat ieder kind moet kunnen meedoen. Wij helpen als het noodzakelijk is 
en geen andere instantie meer kan helpen. Hiervoor hebben wij fondsen beschikbaar. Als u 
wilt, kunnen wij u informeren over één van de onderstaande activiteiten. Daarvoor hebben 
we wel uw toestemming nodig vanwege de wet op de privacy. 
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier mailen naar info@vincentiusgestel.nl.  
U kunt ook bij ons informeren op tel. nr.: 06-30630330 
 
 
 
Dit is mijn aanmelding: 

* Naam:________________________________________ 
* Adres:________________________________________ 
* Postcode:_____________________________________ 
* Woonplaats:___________________________________ 
* E-mail:________________________________________ 

 
Ik geef hierbij toestemming om bovengenoemde gegevens te gebruiken mij uit te nodigen 
en/of te informeren over de volgende activiteiten: 

o Vincentius Kindermiddag   

o Vincentius Kerstpakketten   

o Vincentius Sinterklaasmiddag 

o Vincentius Kindervakantieweek  

o Voedselbank 

o Kledingbank Gestel 

o Speelgoedbank Vlindertje Vinze   

 
Datum:______________  
Handtekening:_______________________________________ 

 

 

 


