
BERENBABBELS Berenbabbels 2 2019-2020 

 

AGENDA 
  23 sept. t/m 27 sept. Verkeersweek 
    1 okt. Bleijendijk groep 1-2 
    2 okt. start Kinderboekenweek en Berenshow groep 6-8 
    3 okt. informatieavond vanuit OR 
    4 okt. dierendag 
    9 okt. Ateliers 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
20 sept: Hugo groep 1                                                          2 okt: Daan groep 8 
24 sept: Ayden groep 3                                                        4 okt: Jente groep 5 
29 sept: Sander groep 5                                                       6 okt: Rémy groep 7 
  1  okt:  Kaya groep 8 

 
 

Communicatie 

 
Ouder gezocht voor de MR 
Per 1 januari komt er een vacature vrij voor de oudervertegenwoordiging van de MR. Ben jij 
degene die wij zoeken? 
Wil je meedenken over de koers van de school? Wil je al vroeg op de hoogte zijn van nieuwe 
ontwikkelingen en je stem namens de ouders laten horen? Dan is de MR iets voor jou!  
De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar om te adviseren en/of in te stemmen met belangrijke 
zaken die de school aangaan.  
Heb je interesse en wil je meer weten? 
Neem contact op met de MR via mr@dekleinebeer.nl.  
Onderaan deze Berenbabbels vindt u de wervingsbrief als bijlage 1 toegevoegd. 
 
Schooltandarts 
Als tweede bijlage treft u informatie aan over de schooltandarts. 
 
Snuffelstage 
Donderdagmiddag 26 september en vrijdagochtend 27 september komt Trijntje (oud-
leerling) met een klasgenoot snuffelstage lopen in groep 3/4.  
 
Jantje Beton en Bag2school 
In mei 2019 zijn er door onze leerlingen lootjes verkocht voor de Jantje Beton Loterij. Jantje 
Beton heeft bevestigd dat er 196 lootjes succesvol via automatische incasso en Tikkie zijn 
verkocht. Naast de opbrengsten voor projecten van Jantje Beton heeft dit 294 euro voor 
onze school opgeleverd.  
De Bag2school actie is ook weer gestart, waarvoor we oude kleding en textiel inzamelen. 
Vorige week hebben de kinderen weer de informatiebrief en de bekende zakken mee naar 
huis gekregen. Er is alweer een hoop verzameld! Ook komende tijd kunt u oude kleding, 
gordijnen, schoenen en tassen weer inleveren. Deze mogen in het lokaal boven worden 
neergezet. Alles wordt vrijdag 1 november opgehaald.  
 
 
 



Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Naar elkaar luisteren! 
 

 
 
 

Terugblik studiedag 

 
Het team kijkt terug op een fantastische studiedag die plaatsvond in de Efteling. We zijn 
geïnspireerd in de betoverende omgeving en hebben zin om met de speerpunten van 
Stroomm de komende vier jaar aan de slag te gaan! Hier heeft u al over kunnen horen op 
onze algemene ouderavond van 9 september jl. Hieronder vindt u kort het schematische 
overzicht: 
 

 
 
 

Informatieavond 3 oktober: Social media 

 
Op donderdagavond 3 oktober geeft Tessa van Zadelhoff een lezing over het gebruik van Social 
Media door kinderen. Zij zal onder andere ingaan op de kansen en gevaren van Social Media gebruik 
en hoe ouders hier het beste mee om kunnen gaan.  
 

“Mijn naam is Tessa van Zadelhoff en tussen 1994 en 2013 heb ik op OBS De Kleine Beer   
 gewerkt als groepsleerkracht en ICT-coördinator. In die tijd was ik al veel bezig met digitale 
geletterdheid in het onderwijs en dat doe ik nog steeds maar nu als beleidsmedewerker en 
zelfstandig ondernemer. Op 3 oktober wil ik graag samen met u kijken naar wat onze 
kinderen online doen. Dat onze kinderen online actief zijn is logisch. Sociale media horen bij 
deze tijd. Dat is niet erg, als we er maar samen afspraken over maken”.  
 



                                                             
Om de lezing zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen van ouders kunt u via het e-mailadres 
mr@dekleinebeer.nl  uw vragen doorgeven. Graag uiterlijk 27 september zodat Tessa de tijd heeft 
om dit voor te bereiden. Ook kunt u via dit mailadres opgeven als u komt. Als u zich niet opgegeven 
heeft, kunt u alsnog aanschuiven. Deze avond is voor iedereen toegankelijk. Dus geef deze 
uitnodiging vooral door als u mensen in uw omgeving kent die deze avond interessant vinden. 
 
De avond start om 19.00 uur. Vanaf 18.45 uur staat de koffie en thee klaar. We hopen u allemaal te 
ontmoeten! 
 
Namens de OR en MR 
 

 

Kinderboekenweek 

 

Van 2 tot en met 13 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema: Reis mee! 
Ook wij als school zullen aan deze activiteit mee doen, het doel van deze week is om het 
lezen te stimuleren.  
We zullen 2 oktober op het schoolplein de Kinderboekenweek openen. Het liedje wordt 
gedraaid en we zullen met zijn allen hierbij mee zingen en dansen. Daarna gaat iedereen 
gewoon weer naar binnen toe.  
Tijdens deze periode zullen er verschillende activiteiten plaats vinden. Denk daarbij aan: 

o Maatjes lezen: bovenbouw kinderen lezen voor aan de onderbouw 
o Stil lezen op een plekje binnen de school 
o Ouders, opa's en oma's  mogen komen voorlezen. Lijkt u dit leuk, dan kunt u zich 

hiervoor bij de eigen leerkracht aanmelden. Er zal ook nog een berichtje hierover 
komen op Klasbord 

o Dit jaar komt er een schrijver onze school bezoeken: Frank Vesten. Hij komt in iedere 
klas wat vertellen over het schrijven van een boek. Het is een interactieve les en 
ouders zijn van harte welkom om hiernaar te komen kijken. Hieronder vindt u het 
overzicht van zijn bezoek in de klassen. Graag wel even laten weten aan de leerkracht 
of u daarbij aanwezig wilt zijn. 

Donderdag 3 oktober: 08.45 -  9.30 u groep 1-2     
     09.30 -10.15 u groep 3-4     
                             pauze        
     10.30 - 11.15 u groep 5-7     
     11.15 - 12.00 u groep 6-8 

o Ook dit jaar organiseren we een boekenmarkt. Mocht u thuis nog leesboeken hebben 
liggen, dan mogen deze mee worden genomen naar school. Wij zijn er blij mee. Er is 
één moment gepland (10 oktober) waarbij kinderen weer een boek mee terug mogen 
nemen. Bij 1 meegenomen boek mag het kind dan ook maar 1 boek ruilen enz. We 
hanteren hierbij wel een maximum van 5 boeken weer mee terug nemen. We gaan 
er een gezellige Kinderboekenweek van maken.  

mailto:mr@dekleinebeer.nl


 
Al benieuwd naar het liedje? Kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=Agy0kqdMBDE 
 

 
 
 
 

Leerlingenraad 

 
Ook dit schooljaar zijn er uit de groepen 5 t/m 8, 8 leerlingen die plaatsnemen in de 
leerlingenraad. Uit elke groep worden er 2 leerlingen gekozen die gaan meedenken over 
verschillende dingen op school. Dit omdat wij als school het ook belangrijk vinden hoe 
kinderen tegen bepaalde onderwerpen aan kijken. 
Onze eerste vergadering is op 8 oktober gepland. 
De leerlingenraad bestaat dit jaar uit Travis, Lennard, Bas, Stefan, Pleun, Nova, Kaya en 
Abdirahman.  
 

 

        
 
      

 

Vanuit onze verkeerswerkgroep 

 
Verkeersweek: Veilig naar school 
In de verkeersweek van maandag 23 september tot en met vrijdag 27 september wordt in 
alle groepen naast het normale programma extra aandacht besteed aan verkeer. Het thema 
is ‘Veilig naar school’. 

https://www.youtube.com/watch?v=Agy0kqdMBDE


In de onderbouw wordt de nadruk gelegd op veilig oversteken. In de bovenbouw wordt 
besproken hoe de kinderen zo veilig mogelijk (zelfstandig) naar school kunnen lopen of 
fietsen en welke gevaarlijke punten ze tegenkomen. Daarnaast gaan ze met elkaar nadenken 
over hoe snel auto’s rijden en wat voor gevolgen dat heeft als de 
kinderen lopen of fietsen. Als voorbereiding hierop kunt u dit al 
eens met uw kind(eren) bespreken. 
 
Seef de Zebra zien we deze week ook weer op school. In de 
onderbouw brengt hij een bezoek aan de klassen.  
 
Op voeten en fietsen naar school 
Tijdens deze week wordt in de klas ook extra aandacht besteed 
om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. 
We sluiten hierbij aan bij de lesmethode van Veilig Verkeer 
Nederland. 
 
Waarom is lopen of fietsen zo’n goed idee? 

 Zo leer je verkeersregels beter en sneller; 

 Hoe meer je oefent met je vader of moeder, hoe 
eerder je alleen ergens naartoe mag. 
Bijvoorbeeld naar vriendjes, voetbal of 
muziekles. 

 Het is gezond! 

 Je kan samen met je klasgenoten uit de buurt 
gaan lopen of fietsen. Dat is gezellig! 

 Je wordt niet met de auto gebracht. Dus geen 
uitlaatgassen. Dus beter voor het milieu. 

 Je krijgt er een goede conditie en sterke benen 
van. 

 Hoe minder auto’s bij school, hoe veiliger het is om op het schoolplein te komen. 
 
In de klas een meting uitgezet hoeveel kinderen met de fiets of lopend naar school komen. 
We gaan natuurlijk voor de 100% score! 
 
Wachten op het schoolplein 
Om de veiligheid van de kinderen, ouders en overige weggebruikers rondom school te 
vergroten is in 2017 afgesproken dat de ouders/verzorgers op het schoolplein hun kinderen 
opwachten. Daarnaast is het voor de kinderen van groep 1/2 belangrijk dat zij alleen onder 
begeleiding van het schoolplein afgaan. De leerkrachten van groep 1/2 letten hierop. 
 
Om het smalle fietspad naast de school zoveel mogelijk vrij te houden is ook het verzoek aan 
degenen die de kinderen van groep 3 t/m 8 ophalen om te wachten op het schoolplein en 
ook daar speelafspraakjes en dergelijke te maken. School is met de gemeente in overleg om 
een klein stukje van de groenstrook naast het fietspad te verharden zodat daar de fietsen 
geparkeerd kunnen worden. Tot dit gerealiseerd is, kunnen de fietsen langs het hek gezet 
worden. 
Wilt u dit ook aan eventuele opa’s/oma’s of anderen die uw kinderen ophalen doorgeven? 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Namens de verkeerscommissie,   
Heleen Nicolai, Twan van der Aa, Sabine de Koning, Maartje van der Aa en Mathilde van 
Beek 



 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

o Op vrijdag 11 oktober zijn alle kinderen om 12.00 u vrij i.v.m. herfstvakantie 
o 22 oktober Bleijendijk groep 3-4 
o 23 oktober Luizencontrole 
o 24 oktober Bleijendijk groep 6-8 
o 29 oktober staat het eerste inloopspreekuur van de GGD gepland. Hier kunt u terecht 

met vragen. Dat kan ook preventief zijn, bijvoorbeeld wanneer u zich zorgen maakt 
over het welbevinden van uw kind. 
 

 

De volgende Berenbabbels verschijnt  op 10 oktober 2019 
 
 
 
Bijlage 1: Wervingsbrief MR  
  
19 september 2019 
 
Aan alle ouders/verzorgers van De Kleine Beer, 
 
Per 1 januari 2020 komt een vacature vrij voor een ouder binnen de Medezeggenschapsraad 
(MR). Pauline Slaa heeft dan vier jaar een rol vervuld in de MR en daarmee loopt haar 
zittingstermijn af. Er is dan ruimte voor een nieuwe vertegenwoordiger in de MR. Ben jij een 
enthousiaste en betrokken ouder die graag wil bijdragen aan de kwaliteit en prettige sfeer 
van onze school? Wil je directer betrokken worden bij de koers van de school en meedenken 
over nieuwe ontwikkelingen? Dan is de MR wellicht iets voor jou! 
 
Voorbeelden van onderwerpen waar de MR bij betrokken wordt zijn het schoolplan, 
reglementen, onderwijskundig en financieel beleid, het formatieplan en het vakantierooster. 
Bij sommige onderwerpen wordt de MR om advies gevraagd, bij andere moet de MR 
formeel instemmen.  
 
Wij vergaderen zes keer per jaar op school, op dinsdag of woensdag. Meestal is onze 
directeur Juliët ook aanwezig voor een toelichting. Op deze manier blijven de lijnen kort en 
het beleid helder en transparant. 
 
Heb je interesse in deze functie, meld je dan voor 1 november aan. Dit kan door een e-mail 
te sturen naar mr@dekleinebeer.nl Stuur ook graag een korte motivatie mee. Als er 
meerdere aanmeldingen zijn, schrijven we een verkiezing uit.  
 
Wil je meer weten? Stuur een mail of spreek ons gewoon even aan op school. 
 
Hartelijke groeten namens de MR, 
 
Karlijn Wilms (moeder van Yannick, Lennard en Flore)  
Pauline Slaa (moeder van Kaya)  
Heleen Nicolai 
Marjon van Pinxteren 



 
 
Bijlage 2 
 
Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Gezondheid van uw kind staat centraal, tanden 
behoren daar natuurlijk ook bij. Een kindergebit is nog in ontwikkeling en dat wil je goed 
begeleiden. Minimaal tweemaal per jaar naar de tandarts is noodzakelijk. Je totale gezondheid 
kan er van afhangen maar ook het sociaal functioneren en latere kansen op de arbeidsmarkt. 
Recent was het volop in het nieuws: 20% van de kinderen in Nederland gaat niet naar de 
tandarts! In gezinnen waar de ouders niet of weinig naar de tandarts gaan is dat zelfs 50%.  
In Nederland is de tandarts voor kinderen tot 18 jaar onderdeel van de basisverzekering. Het 
kost dus helemaal niets, ook geen eigen risico. 
Heeft u zelf een tandarts, neem uw kind (eren) dan mee naar uw tandarts en zorg dat ze 
tweemaal per jaar voor controle en advies gaan. Uw kind kan ook gebruik maken van de 
schooltandarts die bij ons op school komt (tweemaal per schooljaar). 
Aanmelden kan via school. (Vraag ons voor een inschrijfformulier) 
 
Ook kunt u uw kind aanmelden voor de schooltandarts via Centrum voor Tandzorg: 
www.centrumtandzorg.nl  | telefoon: 073-6416565 
 
Wilt u liever gebruik maken van de vaste praktijklocaties, dat is ook mogelijk.    

 Eekbrouwersweg 4, 5233 VG ’s-Hertogenbosch  

 Groote Wielenlaan 109, 5247 JB Rosmalen 

 

http://www.centrumtandzorg.nl/

