
       BERENBABBELS 

                                                                   Berenbabbels  29-10-2020 

 

AGENDA 
02 nov.: Week van de ouder-kind gesprekken  
04 nov.: Nationaal schoolontbijt gaat niet door. We schenken de pakketten aan de Voedselbank. 
06 t/m 13 nov.: Week van de Mediawijsheid 
17 en 19 nov.: Groepen 5 t/m 8 hebben helaas geen uitstapjes naar Bleijendijk.  

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 19 november:    
Rafet – Avan – meneer Wim - Dunja 

 
 

Communicatie 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Migratie 
De migratie naar een ander ICT-bedrijf is achter de rug.  Fijn dat nu (bijna) alles werkt en dat 
alle Stroomm-scholen voor de kerstvakantie met hetzelfde systeem MOO van Heutink-ICT 
werken. D.m.v. Sharepoint wordt het uitwisselen en samenwerken tussen de scholen nu 
gemakkelijker.  Dat is fijn, als school en leerkracht hoeven we niet steeds het wiel uit te 
vinden en kan het enorm veel helpen om soms een beroep te kunnen doen op collega’s in de 
stichting. We zijn er blij mee! 
 
Er worden extra wifipunten in de school geplaatst, waardoor het nog fijner en sneller werken 
wordt voor de kinderen en voor onszelf. 
 
 

Wist u dat…… 

 
…de uitstapjes naar Bleijendijk verplaatst worden naar de maanden maart t/m juli? 
…we in week 6 t/m 13 november veel aandacht besteden aan Mediawijsheid? I 
    Interesse?    Neem een kijkje op https://www.weekvandemediawijsheid.nl/ 
 
 

Tevredenheidspeiling  

   
Binnenkort vindt er weer een tevredenheidsonderzoek plaats op alle scholen binnen 
Stroomm. Het vorige onderzoek dateert uit 2017. We waren erg blij met de resultaten van 
dat onderzoek en hopen ook dit jaar te mogen lezen waar u tevreden mee bent en wat in uw 
ogen aandacht nodig heeft.  Het onderzoek wordt begeleid door B&T. De afnameperiode 
start op 4 november en duurt twee weken (de laatste dag is 18 november). 
Alle ouders/verzorgers ontvangen op 4 november een persoonlijke mail met een eigen 
inlogcode. Hoe hoger de respons, hoe representatiever de uitslag is. 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/


Het onderzoek is uiteraard anoniem! Ook het team en de kinderen van groep 6 t/m 8 nemen 
deel aan het onderzoek. De kinderen vullen hun antwoorden onder schooltijd online in.  
 
In het onderzoek hebben we een drietal schoolspecifieke vragen toegevoegd. Deze hebben 
betrekking op het continurooster. N.a.v. de uitslag gaan we met het team en MR aan de slag 
om te kijken wat de wensen zijn, leggen we deze naast die van het team en doen indien 
nodig nog een vervolgonderzoek.  
 
Uw mening over ons functioneren als school, stellen wij enorm op prijs! Alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking, mede namens het team! 
 
      

Bag2School Kledinginzameling 

 
In september is er 496kg ingezameld voor Bag2School en hiermee bijna 150euro opgeleverd 
voor onze school. In de Kinderboekenweek hebben alle groepen een aantal mooie boeken 
gekregen in het thema voor gebruik in de klas en in de schoolbibliotheek.  
 
Vrijdag 6 november zal Bag2School nogmaals textiel komen ophalen. De kinderen hebben 
hiervoor de informatie en de Bag2School zak eind september mee gekregen. Het textiel 
wordt al druk ingeleverd, waarvoor onze dank.  
Heeft u nog oude (bruikbare) kleding, gordijnen, lakens, schoenen, etc., dan kunt u dit nog 
tot vrijdagochtend 6 november 10:00uur inleveren.  
Maak hiervoor even een afspraak om tijdstip af te stemmen met Karlijn: via email 
karlijn_wilms@hotmail.com of via app: 06-4030 3365. 
 
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 
 
                 

Berenshow 

 
Wat hebben we weer genoten van de Berenshow van groep 7-8! We waren ontroerd en 

onder de indruk en hebben ook weer veel geleerd      . We betreuren het natuurlijk dat de 
familie van de kinderen uit groep 7-8 niet aanwezig kon zijn. Hieronder volgt een kleine 
impressie: 
Groep 1-2 
 

                      

mailto:karlijn_wilms@hotmail.com


Groep 3-4 

  
 
Groep 5-6 

 
 

 

 
Groep 7-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   



Vanuit de Verkeerscommissie 

 
Parkeren rond de school 
 
Als u uw kinderen met de auto van school komt halen, wilt u deze dan niet parkeren aan de 
zijkant van de school bij de kleuterpoort? Dat zorgt namelijk voor gevaarlijke situaties bij het 
achteruit rijden. Zeker nu in verband met de coronamaatregelen niet meer op het 
schoolplein gewacht mag worden. 
We proberen de omgeving om de school zo veilig mogelijk te houden en vragen u daarom de 
auto niet bij school te parkeren. In plaats daarvan kunt u de auto bijvoorbeeld parkeren op 
de parkeerplaats bij de Sportlaan. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking namens de Verkeerscommissie 
 
                                                                                         

Ateliers 

 
Op woensdag 14 oktober vond het eerste atelier van dit schooljaar plaats en stond in het 
teken van verschillende onderwerpen. Helaas zonder hulp van u als ouder. De hoge 
betrokkenheid laat zien dat de ateliers een waardevol onderdeel uitmaken van ons totale 
onderwijsaanbod. Dat de kinderen veel geleerd hebben, op een breinvriendelijke manier is 
wel op de foto’s te zien! 
 

                     

    
           



          
 
 
 

Nieuws uit groep 1-2 

 
De blaadjes kleuren oranje, geel en bruin en overal zijn er prachtige paddenstoelen. Het is 
niet alleen herfst buiten, maar ook bij groep 1-2 in de klas.  
De kinderen hebben hun eigen herfstspulletjes meegenomen. Ze maken kabouterbossen in 
de zandtafel en de mooiste kunstwerken met het natuurlijk materiaal.  
Tegelijkertijd zijn er veel vragen: hoe komt het dat de blaadjes een andere kleur hebben en 
vallen? Waarom zijn er paddenstoelen? Hoe heten de bomen? Wij gaan op zoek naar de 
antwoorden!  
 

   

                           Wat is de herfst toch leuk!      

                

 
   
 

Nieuw uit groep 5-6 

 
Na een heerlijke vakantieweek zijn we weer volop aan de slag gegaan. We zullen Oost-
Nederland afronden en gaan door met West-Nederland. De eerste toets van Engels is 
geweest. In deze Verkeersweek besteden we aandacht aan ‘zichtbaar zijn’. Verder zorgen we 
met elkaar voor een fijne werksfeer waarin we goed kunnen werken en waarbij we ook 
plezier maken samen en andere leuke dingen doen.  
 
 
 



Nieuws uit groep 7-8 

 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en in goede gezondheid verkeerd. 
We hebben mooie vakantieverhalen gehoord!  
 
Afgelopen week heeft iedereen een mail gehad om zich in te schrijven voor de ouder-
kindgesprekken volgende week. Helaas heeft nog niet iedereen dit gedaan. We willen u dan 
ook vragen om dit uiterlijk aanstaande vrijdag nog te doen.  
 
We zijn inmiddels al met het tweede thema van Vier keer wijzer begonnen, namelijk ‘Pruiken 
en revoluties’. We hebben er al veel van geleerd en sluiten dit binnenkort af met een 
tentoonstelling en een toets.  
 
Ieder jaar gaan wij met groep 8 naar het Elde College voor de Elde Doe-dag. Groep 7 zou dit 
jaar ook mee gaan. Helaas kan dit niet door gaan i.v.m. met maatregelen van het RIVM.  
Wel krijgen wij een Elde Doe-dag box naar school toegestuurd, zodat we dit, wel in een 
andere vorm, toch nog door kunnen laten gaan.  
 
 

Gezocht: penningmeester Ouderraad 

De Ouderraad is op zoek naar een nieuwe penningmeester met ingang van het volgende 
schooljaar. De Ouderraad is een vereniging van alle ouders van kinderen op de Kleine Beer. 
De klassenouders vormen het bestuur. Samen met een leerkracht wordt 4 of 5 keer per jaar 
overlegd over alle activiteiten die naast de gewone lessen plaatsvinden. Voorbeelden 
hiervan zijn het vieren van Sinterklaas, kerst en carnaval op school. Maar ook de sportdag en 
meedenken over de ateliers en het schoolreisje. 

Taken van de penningmeester zijn: zorgen dat de jaarlijkse ouderbijdrage, bijdrage voor 
schoolreis en schoolkamp wordt betaald door de ouders en betalen van kosten die te maken 
hebben met de activiteiten. De penningmeester hoeft geen klassenouder te zijn. 

Vind je het leuk om een steentje bij te dragen aan de aanvullende activiteiten die school 
extra leuk maken voor de kinderen? Ben je niet bang van cijfers, Excel en internetbankieren? 
Dan zijn we op zoek naar jou! Natuurlijk wordt gezorgd voor een goede overdracht en uitleg 
van taken. 

Als je je hiervoor wilt aanmelden of meer informatie hierover wilt, kun je een mail sturen of 
bellen naar de huidige penningmeester Mathilde van Beek (Mathilde.ouderraad@gmail.com 
of 06-28950152). Je kunt natuurlijk ook overleggen met de klassenouders of juf Maaike 
(vanuit school lid van de OR) en je bent welkom om bij een overleg aanwezig te zijn of een 
keer mee te kijken met de taken van de penningmeester. 

Namens de Ouderraad 

 

 



Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• 25 november vindt de Berenshow van groep 3-4 plaats. 

• 03 december hopen we Sint coronaproof op school te kunnen zien, indien de 
veiligheid dat toelaat. 

• 04 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. In de ochtend heeft groep 5 t/m 8 
surprises. De groepen 1 t/m 4 hebben een gezellige spelletjesochtend. 

• 09 december vindt ons 2de atelier plaats 

• Wij beraden ons er nog over in welke vorm de kerstviering kan doorgaan. 

• 18 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 19 november 2020 

Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe! 


