
BERENBABBELS Berenbabbels 12    2019-2020 

 

AGENDA 
17 juni: studiedag: alle kinderen zijn vrij  
26 juni: alle kinderen krijgen  een (aangepast) rapport mee naar huis 
29 juni t/m 3 juli: week van de ouder-(kind)gesprekken 
02 juli:  musical van groep 8 wordt gefilmd 
06 juli: schoolreis is vervallen, alternatieve spelletjesdag voor de kinderen op school. 
08 juli: wisselochtend 
09 juli: laatste schooldag van groep 8 
10 juli: laatste schooldag voor groep 1 t/m 7. Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij. 
 

 

 JARIG VANAF  11 juni t/m 9 juli: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
 Bowey – Wessel – Kyara – Remco – Amina - Nenno 
 WELKOM 
 Luna - Sjors 

 

Communicatie 

  
Terugblik eerste schoolweek na volledige opening 
De volledige opening van De Kleine Beer is prima verlopen. De kinderen vonden het fijn elkaar 
weer te zien. Het leverde in sommige klassen aandoenlijke situaties op om te zien hoe ze elkaar 
gemist hebben.  
 
Het is nog een beetje wennen aan de tijdslots, maar alle beetjes helpen om drukte te 
voorkomen. Dank voor uw medewerking in ieder geval! Kinderen die lopend, of alleen op de fiets 
naar school kunnen, mogen dat natuurlijk gewoon blijven doen.   
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Als bijlage bij deze Berenbabbels ontvangt u een flyer van Farent (maatschappelijk werk voor 
ondersteuning en vragen op allerlei gebied rondom uw kind). 
 
Gymlessen 
Tot de zomervakantie krijgen de kinderen buiten gymles en maakt groep 3 t/m 8 geen gebruik 
van sporthal De Run. 
 
Onderwijstijd en vakantierooster 
De zomervakantie start op 10 juli om 12.00 uur voor groep 1 t/m 7. Groep 8 is deze dag al vrij. 
Het vakantierooster van schooljaar 2020-2021 ontvangt u als bijlage.  
Begin van het schooljaar ontvangt u onze papieren kalender en schoolgids 2020-2021 ontvangt u 
digitaal. 
 

Processierups gesignaleerd 

 
Bij de ingang van groep 8 is het schoolplein een stukje afgezet. De processierups is gesignaleerd 
en de gemeente is met spoed benaderd om het nest te verwijderen. We hopen dat dit deze week 
nog plaatsvindt. We controleren de speelplaats en de bomen langs het fietspad regelmatig. 
Mocht u de processierups signaleren, laat ons dit dan direct weten zodat we de gemeente 
kunnen bellen. Scholen krijgen voorrang bij het inplannen van de behandeling. 
 
 
 



 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Op dit moment is 78% van de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Ouders die dit nog niet gedaan 
hebben kunnen het bedrag van €20,- per kind voor dit schooljaar  overmaken op 
rekeningnummer NL89 RABO 0167 9154 44 tnv Ouderraad Kleine Beer ovv naam kind. 
Alvast hartelijk dank! 
 
 

Schoolfoto’s 

 
Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij Fotografie Sterre foto’s te laten 
maken omdat dit nu niet op school plaatsvindt. Wanneer u hier nog gebruik van zou willen 
maken, kunt u contact opnemen met Marieke of Jolanda van Fotografie Sterre: 073-5038055. 
 
De groepsfoto’s worden dit jaar door de leerkrachten gemaakt en gedeeld via Klasbord. Ouders 
die hier eerder geen toestemming voor hebben gegeven, worden benaderd om hiervoor 
eenmalig toestemming te verlenen. Het zou jammer zijn wanneer er kinderen niet op een 
groepsfoto staan. 
 
 

Wist u dat….. 

 
 …de musical van groep 8 op 2 juli wordt gefilmd door een professionele cameraman?  
 …we onderzoeken of er een mogelijkheid is dat ouders van groep 8 de musical kunnen  

   bijwonen? Dit laten wij nog weten. 
 …de juffen van groep 8 druk bezig zijn om voor groep 8 leuke activiteiten te bedenken in  

   plaats van het schoolkamp? 
 

Het aangepaste rapport en de ouder-(kind)-gesprekken 

 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, zullen wij de citotoetsen afnemen in september. De 
kinderen krijgen natuurlijk wel een (aangepast) rapport mee naar huis, waarin u de ontwikkeling 
van uw kind kunt volgen. De beoordelingen zijn gebaseerd op observaties van de leerkrachten 
m.b.t. het behalen van de leerdoelen en de bloktoetsen van de methoden. 
Ook willen wij de kinderen de gelegenheid geven om naar zichzelf te kijken en te reflecteren. We 
evalueren dit begin van het schooljaar. Uw feedback is dan ook van harte welkom. Mogelijk krijgt 
dit vervolg in het rapport in schooljaar 2020-2021. 
 
 

Vanuit groep 1-2 

 
Hoera, hoera, we zijn weer compleet! De kinderen vonden het heel leuk om samen weer te 
kunnen spelen en af te spreken na school. Het viel de kinderen nu ook op dat we nu weer een 
hele grote kring moeten maken en dat we langer in de kring moeten wachten om iets te 
vertellen of te laten zien. Maar het heeft ook zijn voordelen…..er zijn meer kinderen die elkaar 
kunnen helpen met de bekers open maken, samen bananen schillen, samen een moeilijk werkje 
maken, samen even helpen met de jas aantrekken, samen lekker hard racen met de karren, 
samen lunchen, samen in het speelhuis spelen, samen spelletjes spelen en ……samen naar de 
kriebelbeestjes kijken! 
 



 
 
 

Vanuit groep 3-4 

 
Wat vonden de kinderen het heerlijk om elkaar weer te zien. Tijdens het buitenspelen en 
samenwerken in de klas is goed te zien dat ze elkaar gemist hebben. Ook is het leuk om te zien 
dat kinderen gegroeid zijn in hun ontwikkeling, sociaal-emotioneel of vakinhoudelijk. Hierdoor 
wordt de samenwerking (was dinsdag een les bij KWINK) tussen groep 3 en 4 anders. Sommige 
kinderen van groep 3 doen mee met de opdrachten van groep 4 en bloeien hiervan op. 
Andersom ook. Momenteel werken we aan doelen voor rekenen, spelling, taal en spelling. Zo 
hebben we dinsdag bijvoorbeeld gebombardeerd tot schrijfdag. De kinderen mochten zichzelf 
inschalen in hoe goed ze hierin waren (hebben ze nog oefening nodig of kunnen ze anderen 
helpen), daarna hebben ze aan een eigen schrijfdoel gewerkt. Ze zijn allemaal gemotiveerd aan 
de slag gegaan. De afwisseling in werktijd en vrije tijd, of buiten spelen bevalt goed. 
Groep 4 is verder bezig met de rekendoelen rondom de klok en digitale tijd, maar ook het wegen 
van voorwerpen en materialen vergelijken. Een weegschaal aflezen en zwaar en licht gewicht.  
Groep 3 is steeds meer aan het oefenen met dicteewoorden en spelletjes. Ook zijn wij al gestart 
met het maken van het Vaderdag cadeau. Maar dat is natuurlijk nog een verrassing!  
 
                     

Vanuit groep 5-7 

 
Wat fijn dat we maandag 8 juni weer allemaal naar school toe konden! We moesten nog wel 
even wennen, want we hebben elkaar lang niet meer gezien. Na het bijkletsen en de vele 
verhalen over de afgelopen periode, heeft groep 5-7 een plan opgesteld voor de komende 
weken. De eerste dagen hebben we met de klas besproken wat onze wensen zijn voor de 
afsluiting van dit schooljaar. De laatste 5 schoolweken gaat groep 5-7 aan de slag met het, door 
hen bedachte, ‘landenproject’. De klas is verdeeld in groepjes. Ieder groepje vertegenwoordigt 
een eigen land. Groep 5-7 bestaat de komende weken uit de volgende landen: Groot-Brittannië, 
New Zeeland, Japan en Italië. De kinderen gaan op zoek naar informatie over de omgeving, 
cultuur, inwoners, geschiedenis, het voedsel en het klimaat van het land. Daarnaast ontwerpen 
ze een poster en een vlag. Ook wordt er een gezellige spelletjesdag georganiseerd voor de 
laatste schoolweek, binnen het thema 'landen'. Naast dit project werkt groep 7 ook nog aan een 
toneelstuk waarbij ze in twee- of drietallen een poppenkastspel maken. We zorgen er samen 
voor dat we dit schooljaar gezellig en fijn afsluiten!  

Groetjes, 

De kinderen van groep 5-7.  

 

Vanuit groep 6-8 

 

Wat is het weer fijn om alle kinderen weer te zien in de klas. We moeten er ook wel weer even 
aan wennen om bij elkaar te zijn. De komende weken gaan we gewoon verder met de lessen, 
maar zetten we ook activiteiten in om weer even te wennen aan elkaar. 



Voor groep 8 gaan de laatste 4 weken van hun basisschoolperiode in. We hebben nog een aantal 
leuke dingen voor hen op het programma staan zodat zij een gepast afscheid krijgen.  
 
We zijn voor de musical nog op zoek naar: 

 Camouflage/legernetten 

 3 blauwe overalls 

 Tropenhoed 

 Prinsessenjurk 

 Opblaasbare knuppel 

 Regisseursbordje 

 Zwarte cape 
 
Mocht u thuis iets hebben liggen wat we zouden mogen lenen, dan zou dat heel fijn zijn.  
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 
o Laatste schooldag en afscheidsmoment van groep 8 op 9 juli 
o Start zomervakantie op 10 juli om 12.00 uur. 

 
 
De volgende Berenbabbels verschijnt iets eerder dan in uw kalender staat,  
namelijk op 02 juli 2020. Dat heeft te maken met het vervallen van onze studieweek.  
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe. 



 


