
BERENBABBELS Berenbabbels 6 2018-2019 

 

AGENDA 
21 dec: alle kinderen zijn om 12.00 uur vrijdag 
24 dec t/m 4 jan: Kerstvakantie 
07 jan: Rots & Waterweek 
09 jan: Luizencontrole 
10 jan: Groep 6-8 naar Bleijendijk 
15 jan t/m 17 jan: Adviesgesprekken groep 8 
24 jan: Groep 5-7 naar Bleijendijk 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
21 december: Jody Schunselaar (groep 8)                          13 januari: Lars van Oorschot (groep 7) 
25 december: Samuel de Jong (groep2)                              15 januari: Tijmen Hennipman (groep 3) 
27 december: Bram Bimmel (groep 4)                                 17 januari: juf Marieke 
  8 januari      : Sky Spierings (groep 4)                                  18 januari: Mohamad Kadrou (groep 4) 
11 januari      : Lyam Celeski( groep 3) 

 
 

Communicatie 

 
GGD:  
Verderop in deze Berenbabbels vindt u als bijlage informatie vanuit de GGG m.b.t. de 
prepuberteit. 
 
Toetsen:  
In alle groepen wordt er regelmatig getoetst voor verschillende vakken. In de bovenbouw 
gebeurt dat vaker dan in de onderbouw.  De gemaakte toetsen geven we niet mee naar huis. 
Natuurlijk krijgen de kinderen altijd hun gemaakte toets te zien en worden deze besproken. 
U kunt deze altijd opvragen bij de leerkracht om te bekijken. De toetsen zullen gedurende 
het hele schooljaar bewaard blijven . Aan het einde van het schooljaar worden ze, in het 
kader van privacy, versnipperd. 
 
Zoon van juf Margot geboren: 

 

Juf Margot is moeder geworden van een gezonde 
zoon Dex. Hij is geboren op woensdag 19 dec. 2018 
om 19.43 uur, weegt 2905 gram en is 49 cm lang.  
 
Wij feliciteren Margot en haar partner Maarten met 
dit mooie nieuws en wensen hen veel geluk toe!  

  



           
Aanwezigheid directie:  
 
M.i.v. 1 febr. a.s. zal Juliët, wegens het vertrek van de directeur op OBS De Hasselbraam, 
in Haaren,  daar 2 dagdelen per week aanwezig zijn als waarnemend directeur. Naar 
verwachting zal dit voor enkele maanden zijn. De directie is altijd bereikbaar op het 
emailadres info@dekleinebeer.nl of juliet.bender@dekleinebeer.nl. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is Marjon van Pinxteren het aanspreekpunt bij afwezigheid van Juliet. Op 
maandagochtend is Jolanda Raaijmakers bij afwezigheid het aanspreekpunt en op vrijdagen 
is Maaike Sparidans altijd het aanspreekpunt.  
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Denk na….voor je wat zegt 
 

 
 

Terugblik Sint 

 
Wat hebben we genoten van de leuke Sintperiode! Dank aan allen die betrokken waren bij 
de voorbereidingen. Pietengym, een mooie lange tekening en natuurlijk het bezoek van Sint 
en Pieten op school.  
 

            

    

mailto:info@dekleinebeer.nl


 
 
Met dank aan Agri voor het sponsoren van pepernoten! 
 

                                                                 
 
 

Terugblik Kerstateliers en musical 

 
Vrijdag 14 december is er weer een atelier georganiseerd op De Kleine Beer in het thema 
Kerst. De werkgroep heeft een aantal leuke en leerzame activiteiten uitgezocht, waarbij de 
kinderen vanaf groep 3 gewerkt hebben  is in twee verschillende rondes  namelijk een 
creatieve ronde en een actieve ronde.  
De creatieve ronde bestond uit het maken van een theelichthouder/kerstbal van brooddeeg, 
een kaars versieren, (glitter)slijm maken en een kerst stukje maken. 
De actieve ronde bestond uit een pilates/yogales bij sportschool Switch180, een djembé les 
van Rhythm Impact en een spel op het schoolplein: Ren je rot in kerststijl.  
 
In groep 1/2 hadden ze een eigen circuit: waaronder liedjes zingen onder begeleiding van 
een gitaar en versterkt met een microfoon en kerst stukjes maken.  
 
We willen alle ouders heel erg bedanken die deze ochtend mee hebben geholpen! De 
kinderen waren enorm enthousiast en betrokken. 
 

                    

        



                         

                       
      
Ook een speciaal woord van dank voor sportschool Switch180 en Rhythm Impact voor hun 
bijdrage aan onze workshops. 
 
Kerstmusical ‘De Sneeuwkoningin’ 
 
De kinderen van groep 7 hebben weer een fantastische kerstmusical neergezet. De musical 
‘De Sneeuwkoningin’ ging over de beroemde spiegel uit het sprookje van Sneeuwwitje. Na 
een spannende zoektocht naar Kay, de jongen die een splinter in zijn oog kreeg, liep het 
verhaal gelukkig goed of en kon men allemaal samen Kerst gaan vieren. Op 18 december 
hebben zowel de kinderen van de school, als ouders en familie mogen genieten van deze 
prachtige musical. De kinderen van groep 7 hebben zelf ook enorm genoten en zijn, net als 
de juffen, trots op het eindresultaat! 
                                                                                                                                                                                                                 

       
 
 
 

             
    
 
 
 
 



  
 
 
   

            
 
 
 
 
 
 

Schoolplein omtoveren tot een buitenlesplek 

 
Jantje Beton en IVN waren in de vorm van een ontwerpwedstrijd op zoek naar creatieve 
ideeën voor een buitenlesplek, die het schoolplein omtoveren tot een plek voor actief, 
ontdekkend en bewegend leren.  Vanuit de Kleine Beer hebben we een meegedaan aan deze 
wedstijd, o.a.  op basis van ideeën waar verschillende kinderen aan gewerkt hebben tijdens 
eerdere atelier en vanuit de leerlingenraad in de afgelopen 2 jaar. waren Natuureducatie op 
zoek  
Eind oktober is De Kleine Beer uit 150 inzendingen geselecteerd als 1 van de 10 winnende 
ideeën. Daar zijn we heel trots op en blij mee. De afgelopen tijd is er samen met Jantje Beton 
en IVN Natuureducatie gewerkt om het ingezonden idee om te zetten naar een definitief 
ontwerp. Deze is nu goedgekeurd en zal in maart uitgevoerd worden, zodat deze tijdens de 
Buitenlesdag voor 2 april 2019 in gebruik genomen wordt. Het schoolplein zal aangevuld 
worden met een beweegparcours; een cijferslang, een verkeerspleintje en een Twisterspel. 
Ook zullen we schaakstukken krijgen voor het schaakbord en een mooie boombank. 
Hieronder zien jullie het definitieve ontwerp:  
 

 
 
Voor meer informatie over de buitenlesplek en de andere winnende scholen zie: 
https://buitenlesdag.nl/buitenlesplek 
Dank aan de werkgroepleden voor hun inzet en betrokkenheid! 
 
 
 
 
 

https://buitenlesdag.nl/buitenlesplek


Zwerfafval 

 

Zwerfafval is een van de grootste ergernissen van inwoners in de Gemeente Sint-
Michielsgestel. En zorgt voor een minder fijne leefomgeving. 
In het ‘plan van aanpak zwerfafval’, waarmee de gemeente d.m.v. gedragsinterventie 
zwerfafval wil verminderen, is bepaald dat een van de belangrijkste doelgroep kinderen zijn.  
De gemeente wil door het geven van lessen op scholen de kinderen bewust maken van 
(zwerf)afval en het milieu.  
 
Wij vinden verminderen van afval een belangrijk onderwerp en zien graag dat de kinderen 
hier bewust mee omgaan. Daarnaast vinden wij dat dit hoort bij het actief burgerschap dat 
wij op De Kleine Beer voorstaan.  
Actief burgerschap houdt voor ons het volgende in: zelfstandig verantwoordelijkheid nemen 
door leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen of buiten de school.  
 
De gemeente komt op 22 januari in de groepen 5-7 en 6-8 een gastles geven over zwerfafval 
waar een tekenwedstrijd aan verbonden zit. Hierbij gaan de kinderen een creatief ontwerp 
maken voor een afvalbak. Op die manier wil de gemeente het aantrekkelijker maken om je 
afval weg te gooien. De afvalbakken worden in de gemeente geplaatst en de deelnemende 
scholen ontvangen een afvalbak voor op of in de buurt van het schoolplein.  
 
In de Berenbabbel van januari treft u een verslag met foto’s van deze interessante les. 
 
 

Naschools aanbod 

                                                                                                      
Aan de proefles ‘Zingen, dansen en bewegen op muziek‘ hebben 8 kinderen deelgenomen. 
Zij waren enorm enthousiast. We hopen op nog meer aanmeldingen zodat we 12 
deelnemers hebben en we op 9 januari 2019 van start kunnen gaan. Opgeven kan nog via 
www.medez.nl/bso  
 
Huiswerk plannen:  
Op dinsdag 22 januari en 29 januari 2019 start om 15.15 uur de workshop ‘Huiswerk 
Plannen’ voor kinderen uit groep 7 en 8. Geïnteresseerden kunnen kijken en inschrijven op 
de website van Type-uniek: 
https://www.type-uniek.nl/huiswerk-plannen/ 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

• In februari/maart start De Kleine Beer een samenwerking met GGD en Bint en wordt 
de screening Meten en wegen uitgezet om gezond gedrag te bevorderen. Met uw 
toestemming worden kinderen uit groep 4 en 8 tijdens de gymles gewogen, gemeten 
en op verzoek ogen en oren onderzocht. Hierover hoort u in de Berenbabbels van 
januari meer 

• Rapport mee naar huis op 8 februari 

• In maart starten we weer op donderdagen met het naschoolse aanbod van Mad 
Science! Lees hierover meer in de volgende Berenbabbels! 
 

http://www.medez.nl/bso
https://www.type-uniek.nl/huiswerk-plannen/


 
 
De volgende Berenbabbels verschijnt  op 24 januari 2019 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijne Kerst en een fantastisch 2019 toe! 

                                        
 

 
Bijlage: De prepuberteit 
 
 

 
Ieder kind is anders, de een komt eerder in de puberteit dan de 
ander. Tijdens de prepuberteit, die vanaf een jaar of 10 kan 
inzetten, krijgen kinderen te maken met veel veranderingen, zowel 
lichamelijk als emotioneel. Meisjes starten de puberteit vaak met 
een groeispurt, bij jongens is deze groeispurt later. Ruim twee jaar 
voor de eerste menstruatie gaan bij meisjes de borsten groeien. Bij 
jongens begint de puberteit minder zichtbaar met de groei van de 
zaadballen en de penis. Bij jongens en meisjes start ook haargroei 
in oksels en het genitale gebied.  
Kinderen worden in de prepuberteit zelfstandiger en soms ook wat 
brutaler en nemen niet meer zomaar alles van hun ouders aan.  

Kinderen die in de puberteit komen, hebben vaak last van stemmingswisselingen. Ze kunnen 
op het ene moment de slappe lach hebben en een halfuur later erg boos en chagrijnig zijn. 
Sommige kinderen voelen zich erg onzeker. Dit kan van invloed zijn op het gevoel van 
eigenwaarde en het zelfbeeld van het kind. Maar het kan ook gevolgen hebben voor hoe 
makkelijk kinderen nieuwe vrienden maken, zeker wanneer ze naar de middelbare school 
gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



DE PUBERGIDS 
Deze gids van Rutgers wordt vernieuwd en is samengesteld met en voor kinderen vanaf 10 
jaar. De gids geeft praktische informatie over de veranderingen in de puberteit. Er staan veel 
tips in en ook antwoorden op vragen als: wat gebeurt er met je lichaam in de puberteit, 
waarom voel je je ineens zo anders, wat moet je met die vlinders in je buik en hoe kom je te 
weten wat je eigenlijk wel en niet wilt. Vanaf eind december is de gids in de webwinkel van 
Rutgers te downloaden en te bestellen.  
WAT KUN JE ALS OUDER DOEN? 

• Maak samen met je kind afspraken, zodat er geen strijd of discussie komt. 
• Laat je kind meedenken en geef het verantwoordelijkheid.  
• Geef uitleg over de puberteit en lichamelijke veranderingen zodat je je kind 

geruststelt. Sommige kinderen puberen al vroeg, terwijl klasgenoten en vrienden nog 
niet zover zijn. Geef je kind de ruimte om hierover te praten. 

• Maak het niet te groot. Anders geef je je kind een vrijbrief om zich dwars te 
gedragen: ’ik ben toch een (pre)puber, die doet toch zo?’.  

• Maak je kind duidelijk dat het zich mag voelen zoals het zich voelt, maar maak 
tegelijk afspraken over het gedrag. Dus: je mag je rot voelen, maar snauwen en met 
deuren gooien doen we niet. 

 
Heb je na het lezen van dit artikel vragen?  
Neem contact op met de jeugdverpleegkundige op school. 

   
 
 
 

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/zoekenpubergids-wat-je-wilt-weten-over-de-puberteit-2018/238649&page=

