
BERENBABBELS Berenbabbels 1 2019-2020 

 

AGENDA 
  2 t/m 6 sept: Rots- en waterweek 
  9 sept: Informatieavond 
13 sept: Inloopochtend groep 1 t/m 8 
16 sept: Week van de oudergesprekken 
17 sept: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij 
 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
  2 sept: Jurre groep 3                                                        14 sept: Alice groep 4 
  2 sept:  Collin groep 6                                                      15 sept: juf Esther 
10 sept: Saartje groep 8                                                    18 sept: Fenne groep 4 
11 sept: Juf Jolanda  
 

 
 

Communicatie 

 
We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart! Bent u benieuwd naar hoe het eraan toe gaat in 
de groep van uw kind? Breng een bezoek aan onze school op de algemene informatieavond 
van 9 september a.s. en  inloopochtend op 13 september a.s.  
 
Informatieavond: 
De informatieavond start om 19.00 uur in de speelzaal. Vanaf 18.45 bent u welkom voor een  
kopje koffie of thee. Na de gezamenlijke opening wordt er in alle groepen informatie 
gegeven over wat er in de klas staat te gebeuren dit schooljaar. Deze avond duurt tot 
uiterlijk 20.30 uur. We stellen uw komst op prijs en u bent vrij om bij alle klassen binnen te 
komen. Uw hulp en betrokkenheid is voor ons van groot belang. Evenals vorig jaar zullen wij 
intekenlijsten klaarleggen waarop u kunt aangeven waarbij u ons zou kunnen ondersteunen. 
Samen staan we sterk! 
 
Op de inloopochtend bent u welkom om tussen 8.30 uur en 12.00 uur een kijkje in de 
klassen te komen nemen.  
 
Vacatures: 
Benieuwd naar de vrijwilligers die wij zoeken? Zie de ‘vacatures’ onderaan deze 
Berenbabbels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Niemand uitschelden! 

 
 

Keukenbazen 

 
De kinderen van groep 7 en 8 kunnen zich weer inschrijven om mee te doen met 
Keukenbazen.  
Dit is de opdracht: bedenk en maak een hoofdgerecht met lekkere en gezonde producten uit 
je eigen buurt. Wat je kookt mogen jij en jouw teammaatjes helemaal zelf weten. Gezonde 
en lekkere ingrediënten kun je halen bij boeren en boerderijwinkels in de buurt. Dat is niet 
verplicht maar wel extra leuk! Kijk op www.keukenbazen.nl wat je kunt kopen bij welke boer 
of boerderijwinkel. Jouw gerecht kan ingezonden worden t/m  zondag 22 september. Dat 
doe je via www.keukenbazen.nl 
Informatie vindt u ook in de centrale hal op de trap. 
 
 

Weer veilig naar school 

 

Wij vinden een veilige omgeving in en om de school belangrijk en daarom zijn er 
schoolafspraken gemaakt over welke ingangen van ons gebouw door de kinderen gebruikt 
worden.  
De kinderen van groep 1-2 maken gebruik van de eerste ingang (bij de kleuters) bij het naar 
binnenkomen en naar huis gaan. 
De kinderen van groepen 3 t/m 5 maken gebruik van de hoofdingang bij het naar 
binnenkomen en naar huis gaan.  
De kinderen van groepen 6 t/m 8 maken gebruik van de ingang bij de directie (aan de andere 
kant van de school). 
 

Stagiaires 

 
Hieronder stelt onze stagiair van groep 3-4 zich voor: 
 
‘Mijn naam is Ruud van Lier, ik ben 22 jaar en ik woon in Schijndel. Ik loop dit komende 
schooljaar stage op dinsdagen op De Kleine Beer in Berlicum. Als ik niet op stage te vinden 
ben dan is de kans groot dat ik op school ben in Helmond (de PABO, leerjaar 3) of dat ik aan 
het werk ben bij 'De Wit Schijndel'. In mijn vrije tijd doe ik graag dingen met vrienden, 
bezoek en sport ik graag! 
Ik heb veel zin in deze stage periode en ik ga mijn uiterste best doen! 
Tot snel, met hartelijke groet, 
Ruud van Lier 
 

http://www.keukenbazen.nl/
http://www.keukenbazen.nl/


Vanuit groep 1-2 

 
Kijk naar onze nieuwe klassenfoto! Dit is nu de nieuwe groep 1-2. We spelen, leren en 
ontdekken de klas, dit is spannend maar ook heel leuk! 
 

                                                            
 
Op woensdag 28 augustus hebben  we met de kinderen van groep 1-2 in de moestuin 
geoogst! Wat een verrassing, we hebben prachtige bloemen kunnen plukken maar ook 
lekkere worteltjes, bietjes en zelfs kleine rode en gele tomaatjes! De kinderen hebben zelfs 
een mooie courgette gevonden en ook een komkommer. De zonnebloemen waren 
reusachtig groot en ook de pompoenen zien er erg mooi uit.  
Dit wonder, het was een hele hete zomer, komt omdat de mama van Philou, de opa van Raf 
en de papa en mama van Len gedurende de vakantie de moestuin water hebben gegeven. 

Namens alle kinderen van de Kleine Beer superbedankt!                                                                                                  
 



Vanuit groep 3-4 

 

                       
 
De eerste dagen in groep 3-4: 
Schoorvoetend komen de kinderen op de eerste schooldag binnen. Ze hadden de nieuwe 
juffen al wel gezien maar zijn deze nog wel dezelfde na zes weken??? 
Wij, Margot en Marieke, hebben hele fijne dagen met de kinderen gehad. Ook het eerste 
contact met de ouders verloopt vlot en prettig. 
Met de groep zijn we bezig om elkaar te leren kennen of nog beter te leren kennen. Hiervoor 
gebruiken we de ‘ik-tafel”. De kinderen nemen allemaal iets van zichzelf mee en vertellen 
hierover in de klas. Hiermee behalen we meteen het lesdoel van taal van groep 4 ;)  
Naast het leren lezen, rekenen en schrijven is er ook tijd voor spel, binnen en buiten. 
En ook het voorlezen en de ‘grej of the day’ (weetje van de dag, een microles over een 
onderwerp) is favoriet. 
De foto’s geven een kleine impressie van de eerste week. 
 

Vanuit groep 5-7 

 
Op maandag 19 augustus was het zover! We mochten weer naar school! 
De eerste week hebben we vooral de tijd genomen om elkaar te leren kennen in groep 5-7. 
We hebben samen veel plezier gehad. Zo hebben we een spel gedaan waarbij we 
geconcentreerd de bal over moesten gooien met de hele groep. Ook hebben we ‘citroen 
citroen’ gespeeld waarbij we de namen van de klas goed moesten kennen. Iedereen heeft 
een presentatie gehouden over zichzelf. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van het 
werkblad ‘mijn hart’, waarop we getekend en geschreven hebben wie we zijn en wat onze 
hobby’s zijn. De tweede week zijn we actief aan de slag gegaan met ‘leren leren’, de 
weektaak en een fijne werksfeer. Dit ging, ondanks het warme weer, al heel goed! 
Groetjes, groep 5-7 
 
 
 



Vanuit groep 6-8 

  
Na heerlijk te hebben genoten van de vakantie zijn we inmiddels weer volop bezig met de 
schoolse taken/projecten. Met 4 x wijzer is groep 6 bezig met ‘De tijd van toen’ en groep 8 
met ‘De Middeleeuwen’. Dit zal straks worden afgesloten met een tentoonstelling maar daar 
wordt u tzt nog over geïnformeerd. 
Voor de leerlingen van groep 8 is nieuw dat zij voortaan iedere week huiswerk mee naar huis 
krijgen en leren gebruik te maken van hun agenda. Wij gaan binnenkort starten met het VO 
project. 
Groep 6 zal af en toe ook huiswerk krijgen en zij hebben dit schooljaar voor het eerst 
topografie.  
We proberen u zo goed mogelijk via Klasbord op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in de klas. Wanneer er vragen zijn kunt u ons altijd mailen of de klas binnen 
lopen.  
We maken er een gezellig schooljaar van en hopen u op de informatieavond van 9 
september te zien. 
 

Kunstcafé XS 

 
De Kleine Beer werkt aan cultuurcompetenties en steunt ook mooie initiatieven in ons dorp 
om cultuureducatie te bevorderen. Onderaan deze Berenbabbels leest u meer over het 
naschoolse aanbod  wat vandaag 29 augustus is gestart op donderdagen. De volgende 
kunstcafé ’s  XS zijn gepland op donderdagen na schooltijd  van 15.30 uur tot 17.00 uur in 
ons cultuur/muzieklokaal op 24 sept, 24 okt, 21 nov, 12 dec, 16 jan, 13 feb en 12 maart! 
Benieuwd? Kom kijken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

o 23 sept. start de Verkeersweek 
o Op 1 okt. gaat groep 1-2 naar Bleijendijk 
o De Kinderboekenweek met thema ‘Reis mee!’start op 2 okt.  
o De Berenshow van groep 6-8 vindt ook plaats op 2 okt.  
o De informatieavond vanuit de OR staat gepland op 3 okt. 
o 9 okt. Zijn de ateliers in het thema van de Kinderboekenweek. 

 
De volgende Berenbabbels verschijnt  op 19 september 2019  
 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend! 
 
 
Lees verder op de volgende pagina’s; 
 -Vacaturekrant              
 -Kunstcafé XS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vacature krant 
Augustus 2019 

“Klusjesman gezocht!” 

 
 

Ben je handig? Dan zoeken we 

jou! 

 
Wij zoeken iemand die vrijwillig: 

Hand- en spandiensten kan verrichten. Dit 

kan zowel binnen als buiten op ons 

schoolplein plaatsvinden. 

 

Dienstverband: Parttime  

(een ochtend in de twee of drie weken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga jij deze uitdaging aan?  

Dan horen we het graag! 

 

“Heb je affiniteit met 

boeken?” 
- Houd je van kinderen?  

- Houd je van ordenen?  

- Zie je graag alles netjes?  

 

 
 

 Bibliotheekondersteuner gezocht 
Wij vragen iemand die vrijwillig: 

- Aanwezig is bij het uitlenen en 

terugbrengen van 

bibliotheekboeken 

- Toeziet op een opgeruimd lokaal. 

Dienstverband  

Parttime: een dagdeel in de week (in 

overleg). 

 

Wij bieden: 

- veel gezelligheid 

   -dankbare kinderen 

 

Ga jij deze uitdaging aan?  

Dan horen we het graag! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij bieden:  

-afwisselende werkzaamheden 

-flexibele werktijden  

-hoge waardering 

 
 
 
 
 



 

 
Ondersteunende werkzaamheden 

Wij zoeken iemand die: 

-in de ochtenden de vaatwasser wil in- en uitruimen 

- de was kan opvouwen en opruimen. 

 

Wij bieden: 

-werktijden van 8.30 uur tot uiterlijk 9.00 uur 

-een rustige werkomgeving 

-heerlijke koffie (all you can drink!) 

 

Ga jij deze uitdaging aan?  

Dan horen we het graag! 

 

 

Ouder gezocht voor de MR 

 

Per 1 januari komt er een vacature vrij voor de 

oudervertegenwoordiging van de MR. Ben jij degene 

die wij zoeken? 

 

Wil je meedenken over de koers van de school? Wil je 

al vroeg op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen 

en je stem namens de ouders laten horen? Dan is de 

MR iets voor jou! 

 

De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar om te adviseren 

en/of in te stemmen met belangrijke zaken die de 

school aangaan. 

 

Heb je interesse en wil je meer weten? 

Neem contact op met de MR via mr@dekleinebeer.nl 

 

 
 
 
 

mailto:mr@dekleinebeer.nl


 

KUNSTCAFÉ  XS KIDS             (OP BASIS VAN 
VRIJWILLIGÉ BIJDRAGÉ) 

Kom eens in de maand gezellig schilderen of een andere creatieve activiteit 
ondernemen in ons nieuwe kunstcafé. Iedereen mag komen maar een 
vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 
 

Wij zijn Cindy de Graaff en Melanie Hoekstra van Kunstcafé xs. Een keer 
in de maand organiseren wij dit voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd uit de gemeente Sint-Michielsgestel. Ook is dit een 
ontmoetingsplek om gezellig samen een keer iets creatiefs te doen. Zeker 
voor kinderen die denken dat ze niet creatief zijn is dit een hele leuke 
laagdrempelige activiteit. Kunstenaar Cindy de Graaff geeft goede 
begeleiding en heeft voorbeelden. Zij is zelfstandig ondernemer en geeft 
creatieve workshops in het onderwijs en voor particulieren. Melanie is ook 
een zeer creatief persoon en de enthousiaste verbindende factor die 
mensen bij elkaar brengt. Het is wel nodig om je op te geven via het 
mailadres op deze folder van Melanie. Anders kunnen we niet 
garanderen dat we genoeg materiaal hebben. Wij hopen jullie op 29 
augustus weer te verwelkomen bij een nieuwe editie van het kunstcafé in 
Basisschool de Kleine Beer in Berlicum. Voor vragen kun je mailen met 
Melanie. 
Groetjes en tot snel! Cindy en Melanie 

 
 

 

Kunstcafé xs Kids   Eens 

in de maand gezellig 

creatief bezig zijn 

onder begeleiding van 

een kunstenaar 

Eeeee  

E 

Locatie: Basisschool 

de Kleine Beer in 

Berlicum. Van 15.30 

tot 17.00 uur.  

 

Materiaal, gezelligheid, 

muziek, goede 

begeleiding en gratis 

limonade 

 

Opgeven via mail: 

Hoek72@gmail.com 

 

29 aug, 24 sept, 24 okt, 21 

nov, 12 dec, 16 jan, 13 feb 

en 12 maart 

 

[BEDRIJFSNAAM] 

[Adres] 
[Postcode  plaats] 

[Telefoon] 

[Webadres] 

[Datums en tijden] 

[Datums en tijden] 

 



 


