
BERENBABBELS  

Berenbabbels 01-10-2020 
 

AGENDA 
01 okt. Groep 1-2 bezoek Bleijendijk gaat niet door.  
06 okt. Groep 3-4 bezoek Bleijendijk gaat niet door. 
07 okt. Berenshow groep 7-8 is i.v.m. Corona en ons beleid alleen voor kinderen. Er worden foto’s gemaakt. 
14 okt. Ateliers: deze worden verzorgd door de leerkrachten. 
16 okt. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Start van de herfstvakantie tot 26 okt.  
26 okt. Alle kinderen zijn vrij i.v.m. een studiedag. 
27 okt. Start Verkeersweek 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 29 oktober:    
Jente – Rémy – juf Pauline – juf Amra – Iris – juf Margot 

 
 

Communicatie 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In de AGENDA bovenaan de Berenbabbels ziet u welke activiteiten er wel of    
niet doorgaan i.v.m. aanpassingen vanwege het Coronavirus. Wanneer er 
activiteiten worden afgezegd, zullen we zoeken naar een alternatief.  
 
Mogelijk verwacht u binnenkort nog aanvullende informatie over de aangescherpte 
maatregelen rondom Covid-19. 
 
Bereikbaarheid komende schoolweek: 
 
Maandag hebben wij migratie, dit betekent dat wij via de mail die dag 
onbereikbaar zijn, wij hopen dat het dinsdag allemaal weer werkt. Wij hopen op 
uw begrip, natuurlijk zijn wij telefonisch bereikbaar. Belangrijke informatie wordt 
via Klasbord gecommuniceerd. 
 

Wist u dat…. 

 
…wij u altijd nogmaals om toestemming vragen om een specifieke foto te  
   mogen gebruiken?  
…u altijd kunt aangeven indien u uw eerder verleende toestemming toch liever  
   intrekt? 
…de textielinzamelactie van Bag2School € 148,80 heeft opgebracht en we 
   hiervoor nieuwe leesboeken voor de schoolbibliotheek hebben aan kunnen  
   schaffen voor de Kinderboekenweek? 
…de Buitenlesdag een groot succes was? De kinderen hebben genoten! 
 
 
Zie ook:  



   https://www.janenjanmedia.nl/2020/09/buitenlesdag-op-de-kleine-beer/ 
   https://blikopsint-michielsgestel.nl/nieuws/item/11003-nationale-            

buitenlesdag-op-basisschool-de-kleine-beer 
  

                                             
 

Even voorstellen 

  
We zijn blij met zoveel extra handen in de klas. Hieronder stellen de nieuwe 
stagiaires zich voor. We wensen hen een mooie en leerzame tijd toe. 
 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Tamara Heuveling (42 jaar) en ik ben de nieuwe 
stagiaire in groep 1-2. Momenteel volg ik de PABO te Helmond. 
Dit betreft een deeltijdstudie. Naast mijn studie werk ik een 
aantal dagen per week als audicien. De PABO wordt mijn 2e HBO 
studie. In 2002 heb ik mijn diploma logopedie in ontvangst mogen 
nemen en ben ik aansluitend een aantal jaar werkzaam geweest 
als logopediste in de vrije vestiging. De opgedane werkervaring 
en kennis komen mij nu goed van pas en alles lijkt weer op zijn 
plek te vallen nu ik begonnen ben. Ik kan zeggen dat ik in een 
warm bad terecht gekomen ben, hier op OBS De Kleine Beer maar 
zeker ook op de PABO in Helmond. Daar ben ik erg dankbaar voor. 
Mijn stage (1e trimester) staat gepland tot februari 2021. Tot die 
tijd ben ik op de dinsdagen in groep 1-2. 
Tot slot wil ik melden dat ik het ontzettend fijn vind dat ik hier in 
de kleutergroep mag starten en mijn eerst leerervaringen als ‘Juf 
Tamara’ mag opdoen.  
 

 
 
 

 

  
Dag allemaal,  
 
Ik ben Sara Vis, 25 jaar en woon in Den Dungen. Ik ben nu twee 
jaar werkzaam als gymdocent op een basisschool in Eindhoven. 
Ik werk hier met veel plezier, maar miste nog iets extra’s. Daarom 
ben ik dit jaar gestart met de Pabo deeltijdopleiding. Vanaf eind 
september mag ik in groep 3-4 stage lopen. Voor mij een nieuwe 
school en een nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb. 
 
Hopelijk tot snel! 
  

https://www.janenjanmedia.nl/2020/09/buitenlesdag-op-de-kleine-beer/
https://blikopsint-michielsgestel.nl/nieuws/item/11003-nationale-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20buitenlesdag-op-basisschool-de-kleine-beer
https://blikopsint-michielsgestel.nl/nieuws/item/11003-nationale-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20buitenlesdag-op-basisschool-de-kleine-beer


 

Kraanwaterdag 

 
Op woensdag 23 september hebben wij met de klas meegedaan aan Nationale 
Kraanwaterdag. Op deze dag dronken we alleen kraanwater en geen andere drankjes. 
Daarnaast hadden we een leuke les over waar kraanwater vandaan komt en hoe je er slim 
mee om kunt gaan. Alle kinderen waren enthousiast, het was een geslaagde dag!  
 
We zouden graag zien dat iedere dag ‘kraanwaterdag’ is. Dit betekent dat we vragen om 
zoveel mogelijk water te drinken i.p.v. gezoete drankjes of zuiveldrank. Kraanwater is 
namelijk, lekker, gezond en een duurzame keuze. Naast het drinken van kraanwater 
besteden we tijdens het schooljaar ook in de lessen aandacht aan het thema ‘water’. 

Samen maken we dit project tot een succes!               
                                                                                                                                                               

 Burgerschap 

 
In deze Berenbabbels lichten we ons schooldoel van dit schooljaar ‘Burgerschap’ toe.  
Op De Kleine Beer vinden wij burgerschap belangrijk. Met name ‘actief’ burgerschap! We 
willen onze boodschap uitdragen en stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de 
sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Burgerschap kan op verschillende manieren 
worden ingevuld. Wij willen hierbij de volgende accenten leggen:  
 

o kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming;  
o kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en      

             vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving  
             actief mee te kunnen doen; 

o verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke  
             waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 
 
We vinden dat we actief burgerschap de hele dag door oefenen. Actief burgerschap is een 
basishouding en wordt bij meerdere vakken toegepast. Er wordt o.a. aandacht aan besteed 
bij wereldoriëntatie, bij conflicthantering, omgaan in de klas (missie), samenwerking, Kwink, 
schoolplein schoonhouden, moestuin, leerlingenraad, bezoekjes aan Berlerode en 
betrokkenheid tonen bij ouderen.  
Zo hebben de kinderen deze week bijvoorbeeld zwerfafval opgeruimd en een gastles over 
zwerfafval gevolgd vanuit de gemeente.  
 
Dit jaar ontwikkelen wij een eigen tijdskalender met daarop alle activiteiten in kaart 
gebracht rondom dit thema. Daarnaast gebruiken we de methode Kleur al jaren en willen we 
gebruikmaken van de lessen Burgerschap in Kwink. Zo kunnen we de koppeling tussen 
meerdere vakken beter maken en wordt het leren betekenisvoller. Betekenisvol leren zorgt 
ervoor dat kennis beter beklijft en draagt bij aan ons breinvriendelijke onderwijs. 
 
Geïnteresseerde ouders kunnen een kijkje nemen op https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-
kwink/burgerschap  of ons beleidsplan opvragen       

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/burgerschap
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/burgerschap


Tevredenheidspeiling  

   
Binnenkort vindt er weer een tevredenheidsonderzoek plaats op alle scholen binnen 
Stroomm. Het onderzoek wordt begeleid door B&T. De afnameperiode is in november. In de 
volgende Berenbabbels ontvangt u hier meer informatie over. 
                                                                                                                          
 

Kinderboekenweek 2020: En toen…. 

 
Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek weer van start gegaan. Dit hebben we 
met zijn allen geopend op het schoolplein. Het thema van dit jaar is: En toen… 
Alle leerkrachten hebben zich verkleed als een persoon uit de geschiedenis en daar iets over 
verteld. Leuk én leerzaam tegelijk! 
De komende tijd staat dit thema centraal in alle klassen. Het doel van de Kinderboekenweek 
is het vergroten van leesplezier/motivatie. Op school staan er nog verschillende activiteiten 
op het programma: ateliers (deze staan in het teken van de Kinderboekenweek), Berenshow 
en de bovenbouw gaat weer voorlezen aan de onderbouw. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Vanuit groep 1-2 

 
We zijn druk bezig met het thema van de Kinderboekenweek “En toen”. We hebben gekozen 
voor het dino-tijdperk. Poeh, wat is daar veel over te vertellen en te onderzoeken. We 
hebben in de themahoek echte nep dino-eieren en baby dino’s, gemaakt door een super 
handige vader. Op de Nationale Buitenspeeldag hebben we dino’s  getekend op de 
speelplaats met water en hebben ook ontdekt dat water belangrijk is voor de mensen maar 
ook voor de dino’s!  Ook is er weer een nieuw meisje bij ons in de groep gekomen 
Antonette. Ze spreekt een beetje Engels en dit heeft tot gevolg dat de kinderen ook 
proberen Engels met haar te spreken als ze samen aan het spelen zijn. Wat hebben we het 
druk want we zijn ook aan het oefenen voor de berenshow met het liedje Gino, de kleine 
dino. Dit liedje is te vinden op Youtube. Dus als je thuis even lekker wil swingen met de kids 
is dit een erg leuk liedje. 



 
 
 

Vanuit groep 5-6 

 
Een aantal leuke weetjes over onze groep. Wist u dat…. 

…we op vrijdag  een spel met de hele klas spelen? Vaak is dat verstoppertje. 
…groep 5 volgende week voor het eerst een toets van Vier keer wijzer heeft?  
   groep 6 weet al hoe dat gaat. 
…als er iemand jarig is in de klas, er een feestcommissie is die de verjaardag  
   organiseert? 
…juf Pleun op maandag steeds meer lessen gaat geven.  
…de kinderen voor de juf een leuke tekening hebben gemaakt omdat ze geslaagd  
    is? 
…we het heel gezellig hebben in de klas en ook hard werken?  (de CITO’s zijn  
   achter de rug! ). 

 

Vanuit groep 7-8 

 
Woensdag 7 oktober is de Berenshow. Deze zal in de speelzaal plaatsvinden, daar hebben 
we het beste geluid, licht en is er de meeste rust voor de kinderen.  
We zorgen er natuurlijk voor dat u zo min mogelijk ervan hoeft te missen. We gaan alle 
stukjes filmen en deze delen met u.  
We gaan ook even uitproberen of het mogelijk is om u uit te nodigen via Teams om zo de 
Berenshow toch te kunnen volgen. We houden u op de hoogte.  
 
Groep 7/8 heeft op vrijdag 9 oktober hun eerste topotoets. Groep 7 over de landen van 
Europa en groep 8 over belangrijke landen van de wereld. Ze kunnen dit thuis op papier 
oefenen of op de computer/tablet via: www.topomania.net  
 
De afgelopen weken heeft groep 7 verschillende toetsen gehad van de E6 Cito.  
Groep 8 heeft de entreetoets gemaakt. Ze hebben hard gewerkt en we zijn nu al trots op 
iedereen! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.topomania.net/


Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 
o Week van 2 t/m 6 november: ouder (kindgesprekken) 
o 4 nov.: nationaal schoolontbijt 
o 4 dec: alle kinderen om 12.00 uur vrij 

 
De volgende Berenbabbels verschijnt op 29 oktober 2020 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe! 


