
BERENBABBELS Berenbabbels 12 2018-2019 

 

AGENDA 
30 en 31 mei: Hemelvaart en vrije dag, alle kinderen vrij 
03 t/m 07 juni: Verkeersweek  
04 juni: Klasseboeren groep 5-7 
06 juni: Bleijendijk groep 3-4 
10 juni: 2de Pinksterdag, alle kinderen vrij 
11 t/m 14 juni: studieweek, alle kinderen vrij 
17 juni: rapport mee naar huis en week van de facultatieve ouder(kind)gesprekken en preadviezen groep 7 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
 2  juni: Lemoni groep 7                                       16 juni: Rosanne groep 8 
 7  juni: Mila groep 1                                             17 juni: Wessel groep 7 
12 juni: Bowey groep 7                                         20 juni: Kyara groep 1 

 
 

Communicatie 

 
Eerder heeft u het vakantierooster van komend schooljaar ontvangen. Helaas mogen wij niet 
meer dan 7 schoolweken van vier dagen of minder plannen in een schooljaar. De studiedag 
van 21 oktober 2019 komt hiermee te vervallen. Het aangepaste rooster vindt u als bijlage 
onderaan deze Berenbabbels. Ouders voor wie dit een probleem oplevert kunnen even 
contact opnemen met de directie. 
 
Vanuit de GGD ontvangt u informatie over slaapproblemen. Deze vindt u onderaan in deze 
Berenbabbels als bijlage 2. 
 
Op het schoolplein is de processierups weer gesignaleerd. Vanuit de gemeente is er al naar 
gekeken en er zit nu een lint om de boom. Eén dezer dagen wordt het nest verwijderd.  
 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Zelfstandig werken 
 

 
 
 



Uitstapjes Klasseboeren  

 
Als gezonde school hebben een aantal groepen een bezoek gebracht aan de Varkenboerderij 
in Vinkel. Groep 3-4 was donderdag 23 mei aan de beurt. De kinderen hebben biggetjes van 
een paar dagen oud vast mogen houden en knuffelen. Er was zelfs een biggetje die ervan 
moest plassen, hihi, wat een lol hadden de kinderen! Maar ook van de glijbaan af in een bad 
van maiskorrels spelen, tractor rijden, zakhangen en spelletjes van vroeger zoals blik gooien. 
De kinderen hebben een leuke en leerzame dag gehad en erg genoten! 

 
 

Vanuit de Verkeerscommissie 

 
In de week van 3 juni besteden we extra aandacht aan verkeer. We gaan het hebben over 
appen op de fiets en in de auto. Ook gaan we het hebben over hoe kom ik naar school en 
waar moet ik dan op letten. Iedere klas krijgt dan ook een turflijst om te noteren hoeveel 
kinderen te voet,zelf met de fiets, achter op de fiets, carpoolen en met de auto komen. Voor 
de groepen 5 t/m 8 komt er op vrijdagmiddag op de parkeerplaats van de Sportlaan een 
grote vrachtwagen te staan. Er wordt dan een les gegeven over de Dode hoek!  
 

Rapport en week van de facultatieve oudergesprekken 

 
Op maandag 17 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Vanaf a.s. dinsdag 4 juni 
hangen de intekenlijsten voor de facultatieve gesprekken weer op de deuren. Groep 7 geeft 
op maandag 17 juni de preadviezen. De preadviezen zijn gebaseerd op de resultaten van de 
methodegebonden toetsen, de jaarlijkse citotoetsen van de afgelopen 7 jaar onderwijs, 
Leren leren en de observaties van de leerkrachten.  
 

Moestuin 

 
Vanuit de Lionsclub hebben wij een cheque ontvangen ter waarde van €650,- !! Hier zijn we 
enorm blij mee. Dit bedrag wordt volledig besteed aan onze moestuin.  



 

 
 
 

Nieuws uit de Berenmoestuin: (geschreven door de man van Larissa) “Ik ben jaloers……de 
tuinbonen staan er veel beter bij dan in mijn eigen tuin!” zegt mijn vrouw tegen mij na een 
tuinsessie met groep 1-2. Er wordt hard gewerkt door de kinderen in de Berenmoestuin en 
dat werpt zijn vruchten af! 
Ze werken aan het insectenhotel en halen het onkruid weg tussen de erwtjes en de 
tuinbonen. Er worden flinke gaten gegraven voor de aardbeienplanten, die daarna ook 
worden geplant. Juf Heleen en de kinderen zijn erg tevreden. Alles groeit goed. De 
zonnebloemen komen snel en goed op. Er zijn nauwelijks slakken of andere insecten om roet 
in het eten te gooien. Gelukkig maar. En dat betekent dat straks het eerste magische 
moment komt: oogsten en proeven! De radijsjes en spinazie zijn als eerste aan de beurt. Dat 
wordt een feest want iedereen weet: als je het zelf laat groeien is het veel lekkerder! 
 
 

Muziek 

  
De afgelopen periode heeft groep 3-4 vioollessen gehad en dit project fantastisch afgesloten 
met een optreden in de Berenshow. De kinderen hebben ervan genoten en wij van hen! Wat 
een concentratie en betrokkenheid. 
 

     
 
Groep 5-6 maakt kennis met blaasinstrumenten en geeft een slotuitvoering voor ouders en 
belangstellenden op 19 juni a.s. in de Durpsherd van 18.30 uur tot 19.15 uur. Op dat 
moment is het project Windkracht 6 afgerond. Onze muziekdocent Vincent Las zal aanwezig 
zijn.                                                                                                                 



Bag2School en Jantje Beton 

 
Uw oude kleding, gordijnen, schoenen en tassen zijn op 10 mei opgehaald.  
 

 
Enorm bedankt allemaal! In het najaar zullen we opnieuw een textielinzameling doen. 
 
Vorige week hebben alle kinderen de verkoopboekjes meegekregen van de Jantje Beton 
Loterij met een uitgebreide uitleg over de loterij. De helft van de opbrengst zal ook ten 
goede komen van uitbreiding van de ICT leskisten voor de klassen waarbij de kinderen 
spelenderwijs o.a. kunnen leren programmeren. 
 
De kinderen kunnen t/m volgende week woensdag 5 juni loten verkopen via eenmalige 
machtigingsformulieren. De verkoopboekjes graag weer inleveren bij de leerkracht uiterlijk 
donderdag 6 juni. Dit jaar kunnen loten ook verkocht worden door een tikkie te versturen via 
whatsapp met "Tikkie jij bent 'm". Selecteer vervolgens De Kleine Beer als school selecteren. 
 
Meer informatie vindt u op: https://mii.io/c/jantje-beton-loterij-
link?utm_source=lootje&utm_medium=materialen&utm_campaign=loterij 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

• Musical van groep 8 op donderdag 27 juni 

• Oudertoneel op vrijdag 28 juni 

• Schoolreis groep 1 t/m 7 op 1 juli 

• Wisselochtend op 3 juli 

• Afscheidsdisco en laatste schooldag van groep 8 op 4 juli 

• Start zomervakantie voor groep 1 t/m 7 om 12.00 uur. 
 

De volgende Berenbabbels verschijnt  op 20 juni 2019 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn lang weekend toe! 
 
Zie onder: bijlage 1 en 2

https://mii.io/c/jantje-beton-loterij-link?utm_source=lootje&utm_medium=materialen&utm_campaign=loterij
https://mii.io/c/jantje-beton-loterij-link?utm_source=lootje&utm_medium=materialen&utm_campaign=loterij
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Bijlage: Slaapproblemen  

 
TIPS : 
➢ BEDTIJD 

Houdt dagelijks dezelfde vaste bedtijden aan, je hersenen herkennen dit patroon waardoor je eerder slaperig wordt en je makkelijker inslaapt. 

 

➢ LICHT 

Een  donkere kamer helpt je hersenen slaperig te worden. Als je een lichte kamer hebt kan een slaapmasker helpen om je hersenen te laten 

weten dat het slaaptijd is 

In de avond kun je de gordijnen wat eerder dichtdoen waardoor je eerder slaperig wordt  

-Buiten zitten in de avondschemering zorgt dat je opsloomt, als het lang licht blijft wordt opslomen extra belangrijk om je slaapritme te sturen 

 
➢ Buitenlucht 

Overdag veel buiten en actief bezig zijn helpt je slaap . Dit is de combinatie van veel bewegen waardoor je lijf moe wordt, minder prikkels voor 

je hersenen ( games) en door het licht buiten wordt je inwendige klokje goed gezet waardoor je beter en dieper slaapt. 

 
➢ RUST 

Probeer aan het einde vd dag rustiger te worden ( niet te actieve spelletjes) en doe iedere dag je slaapritueel, dat helpt je hersenen met in 

slaap vallen. 

 
➢ WARMTE 

Goed afkoelen voor bedtijd helpt je met inslapen, bv na het eten nog rustig buiten zijn terwijl het frisser wordt 

ZOMER 

In de zomer is slapen soms wat lastiger. 
Doordat het langer licht blijft en het warmer is, 

kan je slaappatroon verstoord raken. 



Een koele kamer, bv door een ventilator helpt je lijf enorm bij inslapen. Wel zorgen voor warme voeten 

Als het warm is kort douchen voor het slapen en goed afkoelen. 

Vermoed je dat je kind te weinig slaapt? Heb je hierover vragen of zorgen? Bespreek deze met de intern begeleider op school en of  met je 

jeugdverpleegkundige van de GGD Deze kan met je meedenken in wat nodig is.  

Natuurlijk mag je ook vrijblijvend contact met ons opnemen via info@oefentherapieboxtel.nl of op telefoonnummer: 06-52811465. We denken 

graag met je mee! 
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