
BERENBABBELS Berenbabbels 11 2018-2019 

 

AGENDA 
10 mei: Bag2School ophaaldag 
14 mei: Schoolfotograaf 
15 mei: Atelier 
28 mei: Verkeersexamen groep 7 (praktijk) 
27 t/m 29 mei: Schoolkamp groep 8 
30 en 31 mei: Hemelvaart en vrije dag, alle kinderen vrij 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
21 mei: Flore groep 2 
23 mei: Puk groep 3 
25 mei: Omar groep 2 

 
 

Communicatie 

 

 Zoals eerder gecommuniceerd is het Atelier van 17 mei  vervroegd naar 15 mei. 

 Dinsdag 14 mei komt de schoolfotograaf 

 Pilot Wegen en meten: In maart heeft de pilot meten en bewegen plaatsgevonden in 
groep 4 en 8. Dit is een samenwerking geweest tussen De Kleine Beer,Bint en GGD. 
Bij bijzonderheden is er contact met u opgenomen. Bij twijfel kunt een kijkje nemen 
op de website Mijn Kind In Beeld: www.mkib.nl In overleg met de gemeente wordt 
bekeken of er vervolg wordt gegeven aan deze pilot. Dit zouden wij als gezonde 
school graag zien! 

 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Elkaar niet bedreigen 
 

 
 

Luizencontrole 

 
Na de meivakantie heeft op woensdag 8 mei de gebruikelijke luizencontrole plaatsgevonden. 
De hele school is ook deze keer luizenvrij! Dank aan de hulpouders die alle kinderen 
gecontroleerd hebben!  

http://www.mkib.nl/


Check zelf regelmatig of uw kind(eren) luizen heeft(hebben). Mocht u dit ontdekken dan 
horen we dat graag. De laatste controle van dit schooljaar vindt plaats na de studieweek op 
woensdag 19 juni.  
 
 

Cito Entreetoets groep 7 en uitslag Eindcito groep 8 

 
Groep 7 heeft zich deze week over de Entreetoets gebogen. Een spannende en intensieve 
week voor hen. De Entreetoets  wordt o.a. gebruikt als voorspeller voor het voortgezet 
onderwijs. Natuurlijk is het een momentopname en weegt ons eigen beeld zwaar. Begin juni 
worden de preadviezen met ouders en kinderen besproken. 
 
Wat zijn we enorm trots op onze kanjers van groep 8. Ze hebben stuk voor stuk keihard 
gewerkt en dit is beloond met een fantastische gemiddelde groepsscore van 539,7! Dit is 
ruim boven het landelijk gemiddelde. Dank aan de inzet van de juffen!  
 

 
 
Alle kinderen hebben een mooie plek in het voortgezet onderwijs gevonden storten zich nu 
op de voorbereidingen voor de eindmusical en schoolkamp. Het schooljaar sluiten zij af met 
veel gezellige en mooie activiteiten. 
 

Bag2School 

 
De inzameling voor de Bag2School is weer in volle gang. In het lokaal boven staan heel wat 
zakken met kleding, schoenen, tassen, lakens en ander textiel. Mocht u nog zakken thuis 
hebben staan, morgenvroeg kunt u deze nog mee naar school nemen.  
Vrijdag 10 mei wordt alles in de ochtend weer opgehaald door organisatie Bag2School. In 
het najaar organiseren we een nieuwe inzameling.  

 



 

Schoolbreedproject Muziek en atelier 

 
De ateliers staan in het teken van ‘Muziek’! in deze periode vinden er tal van muzikale 
activiteiten plaats. Zo krijgt groep 1-2 zangles van een docent van Médèz, maakt groep 3-4 
kennis met het spelen van viool en zal groep 5-6 zich oriënteren op het bespelen van 
blaasinstrumenten. In alle klassen vinden er extra lessen plaats, door de eigen leerkrachten 
gegeven. Het thema wordt afgesloten met de ateliers, waarin kinderen kunnen kiezen uit 
een gevarieerd aanbod van o.a. muziekinstrumenten maken, kennismaken met de 
Statspijpers, muzieksprookjes, hiphop-dans, bewegen op grote meesters of je eigen muziek 
componeren. 
 

          
 

         
 
 

Jantje Beton 

 
Ook dit jaar doet De Kleine Beer weer meer met de Jantje Beton Loterij. Kinderen kunnen 
door loten te verkopen, het (buiten) spelen voor kinderen in Nederland leuker maken. De 
helft van de opbrengst kunnen we als school zelf gebruiken voor eigen speelactiviteiten.  
 
In voorgaande jaren hebben we opbrengsten gebruikt voor klimtoestel en pannakooi op het 
speelplein. Nu ons mooie speelplein compleet is met het beweegparcours, hinkelspel en 
Twisterspel,  is het nieuwe doel om ICT-kisten aan te vullen met uitdagende leer- en 
speelmaterialen waarmee de kinderen spelenderwijs meer leren over programmeren en 
robotica.  
 
Woensdag 22 mei krijgen alle kinderen een brief met alle informatie en de verkoopboekjes 
voor de loten mee naar huis. Vanaf die dag mogen de loten 2 weken lang verkocht worden 
tot en met woensdag 5 juni.   

 



 

Teamuitje 

  
Het team van De Kleine Beer heeft gisteren genoten van het jaarlijkse teamuitje. We hebben 
een kijkje genomen bij de varkensboerderij in Vinkel, een rit met de huifkar gemaakt en 
hebben de dag afgesloten met een etentje. Ook alle kinderen zullen in de komende periode 
dit bedrijf bezoeken en gezond ijs gaan maken en proeven. Neem een kijkje op: 
https://www.klasseboeren.nl/project/varkensbedrijf-en-ijsmakerij-op-de-nieuwekampen/ 
 

                
                                                                                                                       
 

Avond4daagse Berlicum-Middelrode 

 

 
 
Meer informatie vindt u 
op de informatiebrief of 
op de website: 
www.avond4daagse-
balkum-mirroi.nl 
 

De kinderen hebben deze week de informatiebrief over de 
Avond4daagse Berlicum-Middelrode ontvangen. Inschrijven kan 
nog tot volgende week woensdag 15 of donderdag 16 mei via 
school bij Pauline (administratie). Begeleidende 
ouders/verzorgers die de hele week meelopen wordt ook 
gevraagd zich officieel in te schrijven. De kosten zijn €4,- per 
deelnemer, graag gepast mogelijk betalen bij de inschrijving. Wij 
hebben geen wisselgeld.  
 
Maandag 20 mei worden de startkaarten via de leerkracht 
uitgedeeld aan de kinderen die zich hebben ingeschreven. Zo 
kan iedereen direct starten vanuit de Moerkoal op dinsdag 21 
mei. Veel wandelplezier! 
 

 
 

Kunstcafé Kids 
 

Cindy de Graaff en Melanie Hoekstra hebben een Kunstcafé in het leven geroepen voor 
kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente en is dan ook geheel gratis. Wij werken natuurlijk graag mee aan mooie 
initiatieven en hebben ruimte beschikbaar gesteld. 
Een keer in de maand op dinsdagmiddag zal het Kunstcafé plaatsvinden in het lokaal op de 
bovenverdieping van 15.30 uur tot 17.00 uur. De kinderen gaan gezellig kunst maken en 
limonade drinken met iets lekkers. Van timmeren tot schilderen en zeker ook kleien. 

https://www.klasseboeren.nl/project/varkensbedrijf-en-ijsmakerij-op-de-nieuwekampen/
http://www.avond4daagse-balkum-mirroi.nl/
http://www.avond4daagse-balkum-mirroi.nl/


Cindy en Melanie zijn er ook om te helpen een mooi kunstwerk te maken. Het mooie van het 
Kunstcafé is dat alles wat je maakt goed is, je kunt het niet fout doen!  
Kunsteducatie kan voor iedereen een fijne uitlaatklep zijn. Bovendien is het supergezellig om 
samen mooie dingen te maken, kunst verbindt. Meer informatie vindt u als bijlage bij deze 
Berenbabbels. 
 
Ook is er een Kunstcafé voor volwassenen eens in de maand op zaterdag van 10.00 uur tot 
12.00 uur in de Moerkoal in Middelrode. Even tijd voor jezelf, alle materiaal is aanwezig, 
begeleiding, muziek, koffie en thee en gezelligheid. Aanmelden is wel noodzakelijk omdat we 
materiaal moeten inkopen. Interesse?  Mail naar hoek72@gmail.com Ook deze informatie 
vindt u als bijlage bij deze Berenbabbels. 
 
 

Moestuin 

 

Tijdens NL-Doet op 15 maart j.l. is onze schoolmoestuin weer startklaar gemaakt en 
bovendien uitgebreid met een kweekkas. De moestuinwerkgroep is alweer weken bezig om 
samen met de kinderen te zaaien, planten, water geven etc. Alle klassen nemen hieraan deel 
met veel enthousiasme. Groep 1-2 werkt aan een heus insectenhotel! We zijn benieuwd 
naar het resultaat.  
 
En voor de moestuin hebben we deze week nog goed nieuws ontvangen. Lions Club 
Berlicum, Leij en Aa ondersteunen verschillende goede doelen en dit jaar hebben zij gekozen 
om Schoolmoestuinen in Berlicum en Middelrode te ondersteunen. In samenwerking met 
Agri Bouwmarkt krijgen we een cheque aangeboden van 600 euro voor tuingereedschap en 
materialen voor gebruik van onze moestuin. Deze cheque zal volgende week worden 
uitgereikt en we zijn erg blij met deze bijdrage.  
 
De moestuin bevindt zich aan de achterkant van de school, loop gerust een keer achterom  
om een keer een kijkje te nemen op onze schoolmoestuin.  
                                                                                                                   

         
                                                                    
      

mailto:hoek72@gmail.com


                
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

 Verkeersweek van 3 t/m 7 juni 

 Bleijendijk groep 3-4 

 Studieweek 10 t/m 14 juni: alle kinderen vrij 

 17 juni rapport mee naar huis en de week van ouder-kindgesprekken 
 

De volgende Berenbabbels verschijnt  op 20 juni 2019 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe! 
     
 
 
   



 

KUNSTCAFÉ  XS KIDS GRATIS 
Kom eens in de maand gezellig schilderen of een andere creatieve activiteit 
ondernemen in ons nieuwe kunstcafé.  

Wij zijn Cindy de Graaff en Melanie Hoekstra van Kunstcafé xs. Een keer in de 

maand organiseren wij dit voor kinderen van mensen die weinig te besteden 
hebben en zoiets als dit anders niet zouden kunnen doen. 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 7 mei te 
verwelkomen bij de eerste 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 

 

7 mei, 4  juni en   2 juli 

 

[BEDRIJFSNAAM] 

[Adres] 
[Postcode  plaats] 

[Telefoon] 

[Webadres] 

[Datums en tijden] 

[Datums en tijden] 

 



 
                                  


