
BERENBABBELS Berenbabbels 10 2018-2019 

 

AGENDA 
04 april: Studiedag, alle kinderen vrij 
11 april: Groep 5-7 naar Bleijendijk 
12 april: Koningsspelen, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
15 t/m 19 april: Schoolbreedproject Muziek 
16 en 17 april: Eindtoets groep 8 
19 april: Start meivakantie, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
  5 april: Thorsten groep 7                                                  24 april:  Guusje  groep 6 
15 april: Wouter groep 7                                                    27 april:  Brent  groep 6 
17 april: Max  groep 2                                                           3 mei  : meneer Marcelino 
21 april: Bas groep 5                                                              6 mei  : Jelmer groep 8 

 

Communicatie 

 
Juf Margot zal direct na de meivakantie haar werkzaamheden 4 dagen in de week hervatten. 
Juf Bianca blijft voorlopig op de donderdagen de leerkracht. Op deze dag zal Margot haar re-
integratietraject afronden.   
Juf Sanne is op 15 april voor het laatst in de groep. We danken haar en Bianca hartelijk voor 
hun inzet en betrokkenheid bij groep 3-4. 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Van elkaars spullen afblijven 
 

 
 
 

Opening speelplaats 

 
Wat hebben we lang toegewerkt naar dit mooie moment! Eindelijk voldoet onze speelplaats 
aan alle wensen. Tevreden kijken we terug op een mooi afgerond project, wat is afgesloten 
met een officiële opening door de burgemeester en kinderburgemeester! Trots op kinderen 
èn ouders van De Kleine Beer! 
 



   
 

   

Bag2School Kledinginzameling 

 
Uw oude kleding, gordijnen, lakens, schoenen en tassen kunt u zoals u weet inleveren in het 
klaslokaal boven. Alles wordt opgehaald op vrijdag 10 mei 2019. De speciale zakken met 
informatiebrief worden vandaag meegegeven aan de kinderen.  

 
Alvast dank allemaal! De opbrengst komt ten goede aan het inrichten van een drama lokaal. 
Wellicht heeft u geschikte (verkleed)kleren en accessoires over. Het zou leuk zijn wanneer u 
deze even apart aflevert. Ook dit mag u in het klaslokaal boven neerzetten in de aangegeven 
hoek.   
 

1 april 

 
De juffen hebben genoten van de voorpret. De Kleine Beer was namelijk als gezonde school 
uitgekozen om met de nieuwe Beweegcito 3.0 mee te doen! De kinderen hebben heerlijk 

geoefend en buiten les gekregen deze dag 😉 

 

                                    



 

Koningsspelen 

 
Ook dit jaar organiseren wij voor alle kinderen van de Kleine Beer een fantastische sportdag 
op vrijdag 12 april. 
Op deze dag worden de kinderen tussen 08.20 uur en 08.30 uur verwacht op het voetbalveld 
van Sportcomplex De Brand in Berlicum. Zij verzamelen bij de eigen groepsleerkracht. 
Wij willen u vragen voor de kinderen voldoende drinken en een 10-uurtje mee te nemen. Wij 
zorgen voor een gezond stukje fruit. 
 
De kinderen, leerkrachten en hulpouders blijven de gehele morgen op het sportcomplex. 
Deze sportieve ochtend eindigt om 11.30 uur met het welbekende voetbalwedstrijdje tussen 
groep 8 en de leerkrachten en ouders en we sluiten gezellig met het Koningslied af. 
Om 12.00 uur mogen de kinderen naar huis en/of opgehaald worden vanaf het 
sportcomplex. Wanneer de kinderen naar de BSO gaan zullen zij met de leerkrachten mee 
naar school gaan. 
 
Wij willen u tevens vragen voor wat extra hulp op deze dag bij de spelen en voor de 
volgende materialen: 
Ook zijn wij nog op zoek naar de volgende materialen: 

 2 grote netten 

 2 grote zeilen 

 2 kruiwagens 

 4 bekerhelmen 

 Picknickkleden 
Graag mailen naar esther.van.leur@dekleinebeer.nl 

 
 
 

Daar zit muziek in….. 

  
In de laatste week voor de meivakantie starten we met extra muzikale activiteiten in ons 
schoolbrede Muziekproject. Dit project loopt door in de maand mei. Zo zullen er extra 
zanglessen gegeven worden in groep 1-2,  vioollessen verzorgd worden in groep 3-4, maakt 
groep 5-6 kennis met blaasinstrumenten en staat groep 7-8 een verrassing te wachten. De 
Berenshow en Atelier in deze periode staan ook in het teken van dit project!   

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:esther.van.leur@dekleinebeer.nl


 
 

 
 

Eindtoets groep 8 

Op 16 en 17 april buigen de leerlingen van groep 8 zich over de Centrale 
Eindtoets van Cito. Alhoewel de kinderen al een mooie plek op het 
Voortgezet Onderwijs gevonden hebben, is dit toch een belangrijk moment 
voor hen en voor ons.  
De onderwijsinspectie hecht veel waarde aan de eindtoets en scholen 
worden afgerekend op wat kinderen presteren op deze twee dagen. Voor de 
kinderen is het belangrijk om goed uitgerust en fit aan de toets te beginnen. 
Deze ochtenden houden wij als school extra rekening met hen en zijn we stil 
op de gangen. We wensen onze kanjers veel succes toe! 
 

 
 
 

Vooraankondiging Avondvierdaagse 

 
 

 

De avond4daagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 21 mei 
tot en met vrijdag 24 mei. Iedere avond kun je een 
wandeltocht lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Dinsdag en vrijdag 
wordt er gestart vanaf De Moerkoal in Middelrode en 
woensdag en donderdag vanaf de Theresiaschool in Berlicum. 
Er kan gestart worden tussen 18:00 uur en 18:30 uur. Meer 
informatie en hoe je kunt inschrijven leest u in de volgende 
Berenbabbels van 9 mei. 

 
 
 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

 Berenshow groep 5-7 op 9 mei 2019 

 Ophaaldag Bag2School op 10 mei 

 Op 14 mei komt de schoolfotograaf 

 Ateliers zijn op 15 mei 

 Entreetoets van groep 7 staat gepland op 21 t/m 23 mei 
 

De volgende Berenbabbels verschijnt  op 9 mei 2019 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe! 
                                        


