
BERENBABBELS Berenbabbels 7 2018-2019 

 

AGENDA 
08 febr: Rapport mee naar huis 
 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
 4 februari: Robby van Esch (groep 5)  
14 februari: Zowi van Kesteren (groep 3) 

 
 

Communicatie 

 
AVG: 
M.i.v. november gebruikt Stroomm eenduidige AVG formulieren m.b.t. het verlenen van 
toestemming voor gebruik van beeldmateriaal. Natuurlijk houden ook wij ons aan de 
stichtingsafspraken. Om u zo min mogelijk lastig te vallen met de papieren rompslomp 
hebben wij de nieuwe formulieren al gedeeltelijk voor u ingevuld, op basis van de bij ons 
bekende gegevens. Tijdens de ouder (kind) gesprekken wordt u door de leerkracht gevraagd 
het nieuwe formulier te ondertekenen. Natuurlijk kunt u op dat moment andere keuzes 
maken m.b.t. de toestemming. Als bijlage achteraan deze Berenbabbels vindt u de 
begeleidende brief en het nieuwe formulier wat u voorgelegd zal worden. 
 
Staking 15 maart 2019: 
Op De Kleine Beer is de stakingsbereidheid groot. Helemaal nu we vorige week voor het 
eerst te maken hebben gehad met het feit dat er geen vervangers beschikbaar waren en een 
klas geen onderwijs heeft kunnen volgen. Op stichtingsniveau is er nog geen besluit 
genomen maar u kunt er rekening mee houden dat de schooldeuren op vrijdag 15 maart 
waarschijnlijk  gesloten zijn. Zodra er een definitief besluit is genomen, wordt u hiervan 
direct op de hoogte gesteld. Verderop in deze Berenbabbels leest u welke stappen wij zetten 
voordat we het drastische besluit nemen een klas naar huis te sturen. 
 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Pesten…..pikken we niet! 
 

 
 



Meten en wegen 

 
Omdat wij de gezondheid van uw kind belangrijk vinden en een gezonde en actieve leefstijl 
willen stimuleren, gaat De Kleine Beer meer samenwerken met de GGD, BINT Buurtsport en 
kinderfysiotherapie STMG. Wij hopen hiermee te bereiken dat het voor kinderen 
vanzelfsprekend wordt om voldoende te bewegen, regelmatig te sporten, gezond te eten en 
te leren kiezen voor gezond gedrag. Gezonde kinderen zitten lekker in hun vel en voelen zich 
fit, gaan met plezier naar school en presteren beter. 
 
We werken structureel aan de gezondheid van kinderen en bieden vanaf dit schooljaar aan 
kinderen in groep 4 en 8 de mogelijkheid om hun groei en gezondheid extra te laten 
beoordelen. Dit gebeurt alleen met uw instemming en tijdens de gymles op een maandag. 
Op die dag zal de jeugdverpleegkundige aanwezig zijn om uw kind te wegen en te meten en 
kan zij op verzoek gehoor en zicht onderzoeken. 
Voor kinderen uit groep 4 sluit de kinderfysiotherapeut aan om te kijken of uw kind lekker 
kan bewegen en hoe zijn/haar motorische vaardigheden zijn. 
Natuurlijk gebeurt er niets zonder uw toestemming. Ouders van kinderen uit groep 4 en 
groep 8 ontvangen half februari een brief met extra informatie en kunnen middels deze brief 
aangeven of zij toestemming verlenen.  
 

Stappenplan bij ziekte van leerkrachten 

 
Vorige week vrijdag is voor het eerst in de geschiedenis van De Kleine Beer voorgekomen dat 
er geen les gegeven kon worden in een groep. Deze kinderen waren die dag thuis. Gelukkig 
hebben we hier niet veel mee te maken omdat het team veel voor elkaar opvangt. Landelijk 
gezien gebeurt dit op veel scholen al regelmatig. Mede hierdoor is de stakingsbereidheid 
groot.  
 
Bij ziekte van leerkrachten worden de onderstaande stappen gezet: 

 De vervangerspool wordt ingeschakeld. 

 Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, wordt aan teamleden gevraagd wie extra 
zou kunnen werken. 

 Indien eigen personeel niet beschikbaar is, wordt er actief gezocht naar personen 
met een lesbevoegdheid die niet via de pool werken.  

 Leerlingen van de betreffende groep worden verdeeld over de andere groepen 
wanneer bovenstaande stappen gezet zijn. 

 De situatie met het verdelen van leerlingen over andere groepen kan een korte 
oplossing zijn. Een nadeel is dat hiermee het onderwijs in alle groepen onder druk 
komt te staan. 

 De laatste stap is dat kinderen naar huis gestuurd worden. Voor ouders die hierdoor 
in de problemen komen wordt samen met de directie naar een oplossing gezocht. 

 
Op dit moment zijn er binnen de stichting nog geen afspraken over ander mogelijkheden 
(zoals het opvangen van kinderen door ouders). Mochten er op dit terrein nieuwe 
ontwikkelingen zijn, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. 
 
 
 



Zwerfafval 

 
Zoals u in de Berenbabbels van december heeft kunnen lezen hebben de groepen 5-7 en 6-8 
afgelopen dinsdag een gastles gehad over zwerfafval.  
In de gastles kwamen de volgende onderdelen aanbod:  wat hoort erbij plasticsoep, hoe kun 
je omgaan met afval, wat betekent zwerfafval voor de toekomst (afbreken, 
voedselkringloop) en als afsluiting een quiz. 
 
De kinderen hebben veel geleerd en konden dit achteraf ook goed verwoorden. De groepen 
doen de komende weken mee aan de tekenwedstrijd. Het gaat om het ontwerpen van een 
sticker voor op de afvalbakken.  
Vanuit elke groep wordt er een winnaar gekozen. De afvalbakken worden in de gemeente 
geplaatst en de deelnemende scholen ontvangen een afvalbak voor op, of in de buurt van, 
het schoolplein. Groep 5-7 heeft voor de sneeuwval wel meer dan 120 stuks zwerfafval 
opgeruimd! 

                              
 

Schoolproject Muziek  

 
Op De Kleine Beer vinden we het ontwikkelen van de culturele competenties belangrijk. Dit 
schooljaar zetten we ‘Muziek’ centraal in de maanden april/mei. Hierbij worden we o.a. 
ondersteund door Médèz. In dit kader zal groep 1-2 aan de slag gaan met een lessencyclus 
Zingen en Bewegen, groep 3-4 met Strijkkracht, groep 5-6 met Windkracht. Groep 7-8 
ontvangt een op maat gemaakt programma door onze eigen vakdocent. Daarnaast vinden er 
in deze periode meerdere activiteiten plaats in dit thema, zoals bijv. de Berenshow  en de 
ateliers van 15 mei. 

                                        
 
 



Vanuit groep 6-8 

 
Groep 6-8 is donderdag 10 januari naar landgoed Bleijendijk geweest. Dit keer was het 
thema: de jager. De kinderen mochten lekker in het bos spelen en hutten bouwen.  
Daar hebben de kinderen 3 verschillende dingen mogen doen: het klusje op het landgoed 
(houtsnippers verspreiden onder verschillende bomen), van zelfgemaakte koffievlekken 
mooie kunstwerken maken en wandelen door het bos en daar tussendoor leuke spelletjes 
spelen. Het was een leerzame en mooie dag.  
Alle ouders bedankt voor het rijden en begeleiden. 
 

                             
 

                              
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Luizencontrole 

  
De luizencommissie heeft ons laten weten dat er sinds lange tijd, na elke schoolvakantie 
wordt er immers gecontroleerd,  géén hoofdluizen meer zijn gevonden in onze school. 
Dat is goed nieuws!  De volgende luizencontrole vindt weer plaats op woensdag 13 maart. 

                                                                                  
                                                                                     
 

Mad Science 

  

 
 
Op 20 februari verzorgt Mad Science een promoshow voor alle kinderen op De Kleine Beer. 
Half maart start op donderdagen na schooltijd een Wetenschap en Techniekcursus voor de 
kinderen uit groep 3 t/m 8. Op de flyer die de kinderen mee naar huis krijgen vindt u alle 
informatie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website : 
inschrijven.mad-science.nl 
https://nederland.madscience.org/naschool.aspx 
 
Op de volgende data vindt om 15.30 uur de cursus plaats in de Smartroom: 
Dag 1: 14-3-2019 / Dag 2: 21-3-2019 / Dag 3: 28-3-2019 / Dag 4: 11-4-2019  
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

 18 t/m 22 febr. 2019: Week van de ouder (-kind) gesprekken 

 Carnavalsvakantie van 4 t/m 8 maart 

 Studiedag 11 maart: alle kinderen vrij 

 Vrijdag 15 maart: rekening houden met landelijke staking 
 
 
 
De volgende Berenbabbels verschijnt  op 14 februari 2019 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe. 
 
 
 
 

https://nederland.madscience.org/naschool.aspx


Bijlage Stroommformulier Toestemming gebruik foto’s, video’s en adressenlijst 
  
24-januari 2018 
  
Beste ouder/verzorger,   
  
Op school gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Daarom vragen wij u 
toestemming voor het gebruik van deze gegevens, te weten 

- Foto’s en video’s van uw zoon/dochter 

- Foto’s gemaakt door de schoolfotograaf 

- Adresgegevens 
 
In deze brief leggen we uit wat deze toestemming precies inhoudt en welke rechten u hierbij als ouder hebt. In 
de bijlage vindt u het toestemmingsformulier. 
 
 
Foto en video 
Tijdens schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal gebruiken we om ouders 
en andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn. Uiteraard betekent dit dat ook uw 
zoon/dochter op deze foto’s (en soms in video’s) te zien kan zijn.  
 
Beeldmateriaal kan getoond worden op:  

 het twitteraccount (@[NAAM]),   

 de Facebookpagina, https://nl-nl.facebook.com/DeKleineBeer/ 

 schoolapp Klasbord binnen de groep van uw kind 

 de website, http://dekleinebeer.nl/ 

 in de schoolgids en jaarkalender, (digitaal en papier) 
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen opnames waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. We vermelden bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Op Social Media 
plaatsen we alleen kinderen in groepsverband en we maken deze foto’s en video’s bij voorkeur van de zijkant 
of van een afstand.   
  
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het 
kan voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken tijdens schoolactiviteiten. Het enige wat we daar als 
school aan doen, is alle ouders te vragen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.  
 
Ten behoeve van onderwijskundige doeleinden maken wij video-opnames. Deze video-opnames worden altijd 
na beoordeling direct verwijderd. Hiervoor vragen wij via dit formulier uw toestemming. 
 
Voor eventuele video- opnames voor extern gebruik wordt vooraf specifiek voor dat doel toestemming 
gevraagd aan de ouder(s) / verzorger(s).   
 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf 
een keuze willen maken om foto’s te gebruiken.  
 
Schoolfotograaf 
Ook voor de foto’s gemaakt door onze schoolfotograaf vragen wij toestemming. Het betreft toestemming voor 
de klassenfoto en voor de individuele foto (eventueel met broertje(s) en of zusje(s)). 
Wij plaatsen zelf geen klassenfoto’s op onze websites en of Sociale media. Wij vragen alle ouders hierin 
terughoudendheid te zijn. 
 
Adressenlijst  
Op onze school maken we in iedere groep een adressenlijst van onze leerlingen. Deze lijst met contactgegevens 
is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als 
er vragen zijn rondom school, overblijf, etc. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, adres 
en telefoonnummer te mogen delen met de andere ouders van de groep van uw zoon/dochter. Uiteraard 

http://dekleinebeer.nl/


gebruiken we deze adressenlijst uitsluitend voor eerdergenoemde doeleinden en dus niet voor bijvoorbeeld 
reclame. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet vermeld op de adressenlijst. 
 
Via het bijgevoegde formulier vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter en toestemming voor het gebruik van adresgegevens. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij 
de leerkracht. 
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u, wanneer u op dit moment 
geen toestemming verleent,  op een later moment alsnog toestemming geven.   
  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Juliët Bender 
Directeur OBS De Kleine Beer 

 
 

 
 
Toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ________________________________ 
uit groep __________________ 
 
dat foto’s en video’s waarop mijn kind voorkomt door OBS De Kleine Beer gebruikt mogen worden*: 

☐ in de schoolgids, nieuwsbrief, schoolbrochure en schoolkalender (digitaal en wordt op de website geplaatst) 

☐ besloten fotopagina (met wachtwoord). Deze optie is voor onze school niet van toepassing. 

☐ in de schoolapp Klasbord 

☐ op de website van de school 

☐ op sociale media-accounts van de school (Facebook) 

☐ binnen de school en op het digibord 

☐ video-opname ten behoeve van onderwijskundige doeleinden (scholing en coaching docenten, studenten en 
leerlingen). Na beoordeling worden deze opnames vernietigd. 
 
dat de volgende gegevens gedeeld mogen worden met de andere ouders van de groep via de adreslijst*  

☐ Naam 

☐ Adres 

☐ Telefoonnummer 
 
dat de schoolfotograaf foto’s mag maken van mijn kind/kinderen* 

☐ Individuele foto’s (of met broertje/zusje) 

☐ Groepsfoto’s 
 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
Ondergetekende zal terughoudend zijn met het plaatsen van foto’s van andere leerlingen op eigen sociale 
media-accounts. 
Ondergetekende zal zoveel mogelijk alleen zijn/haar eigen kind fotograferen. 
 
Datum:       
 
Naam ouder/verzorger:       



Handtekening ouder/verzorger:  
 
In geval van gescheiden ouders moet dit formulier door beide ouders ondertekend worden: 
 
Naam ouder/verzorger:       
Handtekening ouder/verzorger: 
 

 


