
BERENBABBELS Berenbabbels 13    2019-2020 

 

AGENDA 
06 juli: schoolreis is vervallen voor groep 1 t/m 7. alternatieve spelletjesdag voor de kinderen op school start 
na het wisselmoment waarop kinderen kennismaken met de leerkracht van komend schooljaar. 
06 juli: wisselochtend van 9.00 u tot 10.00 u. 
07 en 8 juli: alternatieve ‘kamp’dagen voor groep 8 en discoavond voor de kinderen van groep 8 
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 2 juli t/m 9 juli: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
  Nenno 
WELKOM:  Lizzy en Romy 

 

Communicatie 

  
Meester Anno is ziek 
Helaas hebben wij zojuist te horen gekregen dat meester Anno morgen ziek is en dat er geen 
invallers beschikbaar zijn. Het spijt ons ook dan enorm dat groep 5-7 morgen geen les kan 
ontvangen.  
De eindmusical van groep 8 wordt voor de kinderen van groep 5-7 verschoven naar maandag, 
zodat zij samen met groep 6 ook nog de gelegenheid krijgen deze superleuke musical te zien. 
 
Luizencontrole 
Nu de luizencontroles niet meer op school plaatsvinden, vragen wij u dit thuis zelf goed te 
controleren en ons te informeren indien er sprake is van luizen of neten.  
Meer informatie vindt u op: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 
 
Wachtwoorden bij de leerlingenaccounts 
Alle kinderen hebben voor het afstandsonderwijs een emailadres en wachtwoord ontvangen. Wij 
vragen u deze wachtwoorden goed te bewaren. Deze heeft uw kind gedurende zijn/haar 
schoolloopbaan steeds nodig.  
 

Wist u dat….. 

 
 … volgend jaar groep 4 ook deelneemt aan de plusklas? 

 
 

Personele bezetting 

 
De communicatie rondom de groepsbezetting heeft even op zich laten wachten. Dat komt 
doordat juf Franka ons grotendeels gaat verlaten. Zij heeft een plekje op een fijne 
Stroommschool in Rossum gekregen. Dat scheelt haar dagelijks veel reistijd. Natuurlijk zijn we blij 
voor haar, maar we vinden het ook erg jammer. Gelukkig blijft ze op de vrijdagen voorlopig nog 
even bij ons. Zij zal dan ondersteunende taken verrichten, zoals het verzorgen van de 
arrangementen, ICT-ondersteuning en we kunnen nog gebruikmaken van haar expertise als 
aankomend gedragsspecialist. 
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


Dat betekent dat wij op zoek gegaan zijn naar vervanging voor 2 dagen. Deze hebben we samen 
met de MR gevonden in Susan Fahrenfort. Susan is een ervaren leerkracht en we zijn blij haar te 
mogen verwelkomen in ons midden. Susan zal per 1 augustus a.s. in dienst treden. Verderop in 
de Berenbabbels stelt zij zich aan u voor. De kinderen maken maandag 6 juli kennis met haar 
tijdens het wisseluurtje. 
 
Komend schooljaar ziet de personele groepsbezetting er als volgt uit: 
 

Groepen  Leerkrachten en overig personeel 

Groep 1-2 Juf Heleen op maandag t/m woensdag en juf Amra op donderdag en vrijdag. 

Groep 3-4 Juf Margot op maandag t/m woensdag en juf Susan op donderdag en vrijdag. 

Groep 5-6 Juf Marieke op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en juf Maaike op woensdag. 

Groep 7-8 Juf Esther op maandag t/m woensdag en juf Maaike op donderdag en vrijdag. 

Ondersteuning  Op woensdag door juf Marieke en op vrijdag door juf Franka 

IB Marjon is er op dinsdag en woensdag als intern begeleider 

Muziekdocent Meester Vincent geeft muzieklessen op woensdag 

Conciërge  Wim werkt op alle ochtenden, behalve op woensdag 

Administratie Pauline is er op maandagochtend, de woensdag en de donderdag 

Directie  Juliët is er drie dagen per week, dat kan per week op wisselende dagen zijn. Dit heeft 
te maken met bovenschoolse taken bij Stroomm. 

 
Juf Marieke zal ook het komende schooljaar invulling geven aan de Plusklas.  
 
Begin van het schooljaar ontvangt u onze papieren kalender en de schoolgids 2020-2021 
ontvangt u digitaal. 
 
 

Even voorstellen……. 

 

Beste ouders, 
 
In deze laatste Berenbabbels stel ik me graag even aan u voor. 
Mijn naam is Susan Fahrenfort-Schreuder. Ik ben 41 jaar en 
woon in Vught. Ik ben de vrouw van John en moeder van Lotte 
(13), Jasmijn (bijna 11) en Tessa (9). 
Na de Pabo heb ik een aantal jaren voor de klas gestaan. Daarna 
ben ik gestopt met werken om thuis te zijn voor mijn kinderen. 
Tijdens die jaren thuis heb ik een paar jaar een eigen bedrijfje 
gehad. Toen alle meiden op school zaten, begon het werken 
met kinderen toch weer heel erg te kriebelen. In januari 2017 
heb ik een paar maanden een ziektevervanging gedaan in Aarle-
Rixtel. Daarna heb ik op nog twee andere scholen gestaan. De 
Kleine Beer lijkt mij een heel gezellige school om onderdeel van 
uit te maken! Ik vind het dan ook erg leuk dat ik komend 
schooljaar het team mag komen versterken. 
Komend jaar kom ik naast Margot werken in groep 3-4 op de 
donderdag en vrijdag. Ik heb er erg veel zin in! Mochten er 
vragen of opmerkingen zijn dan bent u natuurlijk altijd meer dan 
welkom! 

 
Hartelijke groet, 
Susan 

 
 

 

 
 



 

Schooltijden 

 
Wij hopen komend schooljaar te kunnen starten met ons normale lesrooster. Dit weten wij eind 
van de zomervakantie pas definitief. U ontvangt uiterlijk op donderdag 20 augustus de 
Startberenbabbels, met o.a. informatie hierover. Ook weten wij dan meer over het wel of niet 
werken met een tijdslot en u als ouders op het schoolplein en in de school. We volgen de 
richtlijnen vanuit het RIVM nauwkeurig. 
 

Klassenouders 

 
De klassenouders van schooljaar 2020-2021 zijn: 

o Groep 1-2 Sylvia 

o Groep 3-4 Celine 

o Groep 5-6 Lotte 

o Groep 7-8 Franny 

 
      

 
 

Vanuit groep 1-2 

 
De kinderen van groep 1-2 weten het al! Nog 8 nachtjes slapen en dan hebben we grote 
vakantie! We strepen de nachtjes af op de kalender. We nemen dan ook afscheid van de 
kinderen die naar groep 3 gaan. Gelukkig gaan we ook nog een groepsfoto maken. Een mooie 
herinnering van het afgelopen jaar. De juf zal de foto op Klasbord zetten . 
 
We zijn nog volop bezig met kriebelbeestjes. Gelukkig hebben we een speelplaats waar we heel 
veel lieveheersbeestjes, spinnen, pissebedden, torren en slakken kunnen vinden. We stoppen ze 
in jampotjes en bestuderen ze in de klas op allerlei manieren. Heel interessant! Volgende week 
laten we alle kriebelbeestjes vrij op de speelplaats en dan begint de grote schoonmaak in de klas. 
De kinderen hebben de afgelopen weken heel goed geleerd om te poetsen dus dat gaan we even 
fiksen met elkaar!  
 
Het zou fijn zijn als de kinderen woensdag een tas bij zich hebben om de laatste werkjes  mee 
naar huis te kunnen mee nemen. Het zou fijn zijn als de kinderen woensdag een tas bij zich 
hebben om de laatste werkjes naar huis te kunnen meenemen.  
Donderdag is de laatste dag van juf Linda bij ons in de klas. We gaan haar dan ook een mooi 
afscheidscadeau geven. Na de vakantie is juf Amra er weer op donderdag en vrijdag. Super fijn. 
Ze heeft ons erg gemist, vertelde ze aan juf Heleen.  
 

Vanuit groep 3-4 

 
Het schooljaar is bijna voorbij. We kijken alvast een beetje terug op dit fijne en bijzondere jaar. 
De afgelopen weken hebben we met de groep al een beetje vooruitgekeken naar de doelen van 
de volgende groep. Groep 3 is met rekenen tot 100 bezig geweest en groep 4 met rekenen tot 
1000. Verder spelen de kinderen op een hele fijne manier samen, zowel in de klas als erbuiten. 
Mooi om te zien hoe ze zich ontwikkelen. Groep 3 blijft bij Juf Margot en daar komt juf Susan bij. 
En groep 4 gaat met juf Marieke mee naar groep 5.  
 



                                         
 
Woensdag 8 juli a.s. hebben wij juffendag in de klas. Zie hiervoor het bericht op Klasbord.  
 
Volgende week staat in het teken van opruimen, poetsen en afscheid nemen. Dinsdag en 
donderdag zijn opruimdagen en gaat er veel mee naar huis. Willen jullie de kinderen op die 
dagen een grote tas meegeven?  
Het zou ook fijn zijn als er kinderen maandag een kleine emmer mee kunnen nemen zodat we de 
laatste dagen ook alles heerlijk kunnen poetsen. 
 
                     

Vanuit groep 5-7 

 
Het schooljaar zit er helaas alweer bijna op. We zorgen ervoor dat we dit jaar op een gezellige en 
fijne manier afsluiten. Deze week heeft groep 5-7 een circuit gedaan waarbij de kinderen hebben 
mogen programmeren met LEGO Mindstorms. Daarnaast hebben ze een kettingreactie 
ontworpen en zijn er geweldige doolhoven en wegen gemaakt voor de Beebot. Aankomende 
week ronden we het landenproject af met presentaties. Daarnaast gaan we de laatste week 
gezellig afsluiten met gezelschapsspelletjes, een filmmiddag en de juffendag.  

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vanuit groep 6-8 

 
Maandag gaan we opruimen in de klas. Het zou fijn zijn als alle kinderen een grote plastic 
tas/rugzak meenemen naar school.  
 
Alle ouders van groep 8 hebben een brief gekregen met daarin belangrijke informatie voor de 
alternatieve kampdagen en het afscheid van groep 8. Lees deze goed door, zodat het voor 
volgende week allemaal duidelijk is.  
 
                          Groep 8 heeft de musical JungleBeat opgevoerd. Wat een kanjers! 
 

                          

                        
 
                               
 
 
 



 
Het schooljaar zit er alweer bijna op. De laatste periode is ingegaan en dan gaat iedereen lekker 
genieten van de vakantie.  
Wij hebben een gezellig schooljaar gehad en hebben bij iedereen een mooie groei gezien. Ook 
tijdens het thuisonderwijs hebben wij mooie eigenschappen bij de kinderen mogen ontdekken. 
 

                        
 
                Groep 6 is geconcentreerd aan het werk met een technische opdracht! 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 
o De startberenbabbels ontvangt u op 20 augustus 2020 
o Eerste schooldag valt op 24 augustus 2020 

 
 
De laatste Berenbabbels van dit schooljaar verschijnt op 09 juli 2020  
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe.           
 
                       


