
BERENBABBELS Berenbabbels 2 2018-2019 

 

AGENDA 
 24 t/m 28 sept: Rots- en waterweek 
 26 sept: studiedag. De Pleinspelen gaan deze dag door! Start om 14.30 uur op het schoolplein 
  3 okt: start Kinderboekenweek en Berenshow van groep 6-8 
  4 okt: Dierendag 
 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
24 september: Juf Bianca jarig                                             5 oktober: Loek Breukels (groep 8) 
  1 oktober: Kaya Voets  (groep 7)                                       6 oktober: Rémy Franssen  (groep 6) 
  2 oktober: Daan Bimmel (groep 7)                                    7 oktober: Rafaël Buteijn (groep 8) 
  4 oktober: Jente Reimes (groep 4)                                  10 oktober: Mikai van Alphen (groep 8) 

 
 

Communicatie 

 
Zoals beloofd op de algemene informatieavond vindt u hieronder de geplande 
vergaderingen van onze MR. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom 
deze bij te wonen: 
28 november 2018 om 12.45 uur, 22 januari 2019 om 19.00 uur, 20 maart 2019 om 12.30 
uur, 13 mei 2019 om 19.00 uur en 26 juni 2019 om 12.00 uur. U kunt uw aanwezigheid 
aankondigen via mr@dekleinebeer.nl 
 
Op 12 september jl. hebben we om 9.00 uur een ontruimingsoefening gehad. Hiermee 
trainen we om de school bij brand zo snel mogelijk te ontruimen. We verzamelen op het 
veldje op De Roskam. Wanneer er daadwerkelijk brand uitbreekt wandelen we vanuit De 
Roskam naar D’n Durpsherd en vanuit die locatie wordt u telefonisch op de hoogte gebracht 
en gevraagd om u kind(eren) op te komen halen. De datum waarop deze oefening werd 
gehouden was geen toeval. Op deze dag sloegen de directeuren  letterlijk landelijk alarm om 
aan te sluiten bij de eerder gevoerde onderwijsstakingen van het onderwijs. 
 
Afgelopen week hebben we kennisgemaakt met onze nieuwe wethouder Lianne van der Aa. 
Zij heeft met belangstelling kennisgenomen van onze onderwijsvisie en een kijkje genomen 
in alle klassen. Wij hopen op een fijne samenwerking met de gemeente. 
 
Zoals u weet proberen we zoveel mogelijk alle folders en flyers op de daarvoor bestemde 
plaats (rode trap in de hal) te leggen. Daar kunt u zien wat er te doen is in Berlicum. Het 
aanbod wordt uiteraard regelmatig gewisseld. 
 
Verlofformulieren 
Het is fijn om te merken dat de formulieren m.b.t. verlofaanvragen door iedereen zo goed 
worden ingevuld. Wij hebben er begrip voor dat dokters- of tandartsafspraken vaak onder 
schooltijd gepland worden. Natuurlijk is het fijn om dit zoveel mogelijk buiten schooltijd te 
plannen, vooral als het vaker voorkomt. Verlofverzoeken m.b.t. vrije dagen die aansluiten 
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aan een vakantie worden gezien als luxe verzuim en hiervoor mogen scholen  geen verlof 
verlenen. In onze schoolgids vindt u meer informatie over verlof en verzuim. 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Niemand uitschelden 
 

 
 
     

Personele ontwikkelingen 

 
Het herstel van Juf Margot verloopt voorspoedig. Op dit moment vervangt Juf Bianca alleen 
nog op de dinsdagen en donderdagen. Juf Margot zal half november met 
zwangerschapsverlof gaan. De vervanging zal, zoals u weet, door Juf Bianca ingevuld 
worden. Dit zal op de dinsdagen t/m vrijdagen het geval zijn. Wij zijn op zoek naar een 
leerkracht voor de maandagen en houden u op de hoogte.  
 
Onze IB-er Marjon heeft dit jaar een stagiaire Pedagogiek. Hieronder stelt zij zich aan u voor: 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Lobke Stokkermans. Ik ben woonachtig in Berlicum en mijn hobby’s zijn muziek 
maken en hockeyen. Afgelopen jaar heb ik mijn diploma voor onderwijsassistent mogen 
bemachtigen. Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding Pedagogiek in Eindhoven (1ste jaars  
student). Dit jaar loop ik stage op basisschool De Kleine Beer. U zult me voornamelijk zien op 
de donderdagen. Ik zal dan vooral de taken van Marjon  ondersteunen en in verschillende 
klassen te zien zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
Lobke Stokkermans 
 

 
 
 



 
 
 

Informatie vanuit ‘t-Kasteeltje 

 
Kinderopvang op de Kleine Beer werkt! 
Werk jij binnenkort ook op de kinderopvang? 
 
Kindercentrum ’t Kasteeltje is al weer een paar jaar in de Kleine Beer te vinden. Een 
gezellige, leuke opvang dichtbij, waar school, kinderen, ouders en groepsleiding elkaar goed 
kent. En dat werkt! Veel kinderen maken inmiddels gebruik van de opvang voor en na school 
en de allerkleinsten hebben hun vertrouwde plek op de Kleine Beer. Ook die stappen als ze 4 
jaar zijn geworden dapper de deuren binnen om te beginnen aan hun eerste jaar op school. 
Fijn voor de kinderen dat alles zo vertrouwd is, fijn voor de leerkracht dat ze de jongsten al 
een beetje hebben leren kennen. En als er eens vragen zijn, zijn ouders, groepsleidsters van 
het kinderdagverblijf en de leerkrachten van school snel bij elkaar om elkaar te 
ondersteunen. 
 
Collega’s gezocht 
Maar ook wij zijn benieuwd naar morgen…. We willen graag de flexibiliteit en opvang blijven 
bieden zoals u van ons gewend bent. Nieuwe regelgeving die er aan gaat komen en groei van 
het aantal kinderen wat gebruik maakt van de opvang zorgt ervoor dat we meer pedagogisch 
medewerkers nodig hebben. Ben je zelf in het bezit van de juiste diploma’s om te werken in 
de kinderopvang, of kent u iemand die interesse heeft, laat het ons weten. We hebben 
mogelijkheden op zowel de kinderdagopvang (0-4 jarigen) als de buitenschoolse opvang (4-
12 jarigen) op verschillende tijden. Ben of ken jij de nieuwe collega, nodigen wij je graag uit 
voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden verder te bekijken.  
 
Jennie Tasseron, jennie@t-kasteeltje.nl   073-6841160 
 

Kinderboekenweek 

 
De Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag 3 oktober 2018 met het thema 
‘Vriendschap’. De kinderen zijn vanaf 8:15 uur welkom op het plein om samen met de hele 
school de Kinderboekenweek te openen. Ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen, iedereen 
is welkom! De kinderen die het leuk vinden mogen verkleed naar school als vriendjes. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan Ernie en Bert, Mickey en Minnie, Donald Duck en Katrien, Bassie en 
Adriaan, Winnie de Pooh en Knorretje etc. Als school trekken we het thema ‘Vriendschap’ 
breder; vrienden van de zee en vrienden van de natuur. Op deze manier zoeken we de 
verbinding met duurzaamheid. Vanaf maandag 24 september mogen de kinderen ‘oude’ 
leesboeken mee naar school nemen die ze mogen ruilen op de boekenmarkt. Vanaf 
maandag 1 oktober tot vrijdag 12 oktober is de boekenmarkt geopend en mogen de 
kinderen boeken ruilen. Alle boeken die overblijven nemen we graag op in onze bibliotheek. 
Deze wordt de komende weken opnieuw ingericht en gesorteerd. Een aantal ouders heeft 
Ikeakasten gesponsord! Wat fantastisch! Namens het team en de kinderen enorm bedankt. 
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De Kinderboekenweek wordt op 12 oktober sfeervol en kunstzinnig afgerond met de 
ateliers.  
 
 

Vanuit groep 6-8 

 
Woensdag 3 oktober gaat de eerste Berenshow van start. De ouders van groep 6-8 mogen 
dit keer komen kijken. U bent om 11.00 uur van harte welkom om te komen kijken.  
Het thema van de Berenshow is gelijk aan het thema van de Kinderboekenweek, namelijk 
‘Vriendschap'. 
 

Vanuit de OR 

 
De Ouderraad organiseert een thema-avond rondom ‘Oplossingsgericht opvoeden’. 
Op donderdag 11 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur bent u van harte welkom bij de workshop 
Positief opvoeden en denken in mogelijkheden. Belangstellenden, die geen kinderen op De 
Kleine Beer hebben, zijn van harte welkom 

 
 

Weer veilig naar school 

 

In de week van maandag 24 tot en met 28 september wordt in alle groepen extra aandacht 
besteed aan verkeer. Het thema is ‘Weer veilig aan school’.  
 
Op donderdagochtend 27 september komt Seef de Zebra langs. In de onderbouw zal hij ook 
in de klas komen. Daarnaast wordt in de onderbouw aandacht besteed aan veilig 
oversteken. In de bovenbouw wordt in de klas besproken hoe de kinderen zo veilig mogelijk 
(zelfstandig) naar school kunnen lopen of fietsen en wat gevaarlijke punten zijn. Daarnaast 



gaan ze met elkaar nadenken over hoe snel auto’s rijden en wat voor gevolgen dit voor hen 
heeft als ze op de fiets of lopend naar school komen. Als voorbereiding hierop kunt u dit al 
eens met uw kind(eren) bespreken. 
Ook is het weer een mooie uitdaging om alle kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets 
naar school te laten gaan. 
 
Namens de verkeerscommissie 
Heleen Nicolai, Twan van der Aa, Laura van Leeuwen, Sabine de Koning en Mathilde van 
Beek 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

• Atelier op 12 oktober 

• Herfstvakantie van 15 t/m 19 oktober 

• Studiedag op 22 oktober 

• Ophaaldag Bag2School op 26 oktober 
 
 
De volgende Berenbabbels verschijnt  op 11 oktober 2018  
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen een fijn weekend! 
 


