
BERENBABBELS Berenbabbels 9 2018-2019 

 

AGENDA 
20 maart: Berenshow groep 1-2 
27 maart: Open dag  
  1 - 5 april: Verkeersweek 
  2 april: Buitenlesdag 
  4 april: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 

Jarigen in de komende drie weken: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
Raf uit groep 1 

 
 

Communicatie 

 

 I.v.m. de AVG vermelden wij alleen nog de voornamen van kinderen die de komende 
weken jarig zijn. 

 De Berenshow van 20 maart begint om 10.30 uur voor de ouders van groep 1-2 

 Veel kinderen met slaaptekort zijn niet extra vermoeid of slaperig, hierdoor missen 
we vaak het slaapprobleem en kunnen klachten die veroorzaakt worden door 
slaaptekort versterken. Meer lezen over slaapproblemen? Lees de bijgevoegde 
nieuwsbrief vanuit de GGD. 

 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Stop…denk…doe! 
 

 
 
 

Terugblik Carnaval 

 
Vrijdag 1 maart was het weer een groot feest op de Kleine Beer, we vierden Carnaval! 
Zoals gebruikelijk kwam Dun Blaouwen Beer met zijn gevolg Carnaval op onze school openen 
waarna het tijd was om te hossen ( onder begeleiding van DJ Niek Vissers ), spelletjes spelen, 
Karaoke, film kijken of schminken.  
We hebben een hele gezellige ochtend gehad.  Alle ouders erg bedankt voor het helpen! 
 



 
                                                                                                             

 
                                                                                                               

 
 
 

Mad Science 

 
We hebben 12 aanmeldingen ontvangen en gaan vandaag van start met het naschoolse 
aanbod van Mad Science. Dit zal plaatsvinden in de Smartroom op donderdagen van 15:30 
uur tot 16.30 uur. Data:  14-3-2019/21-3-2019/28-3-2019/11-4-20 
Geïnteresseerde kinderen kunnen zich nog aanmelden. Veel plezier gewenst!!! 
 

 
 

Opening ‘nieuwe’ speelplaats 

 
Op woensdag 20 maart opent burgemeester Pommer ons nieuwe schoolplein. Als het weer 
ons goed gezind is, wordt a.s. maandag o.a. het beweegparcours aangebracht. Daarnaast zijn 
de jaloezieën aan de buitenkant vervangen door nieuwe elektrische screens en hebben we  
mooie fruitbomen kunnen plaatsen. Dank aan boomkwekerij 
Udenhout en de vrijwilligers van NL-Doet voor het tuinieren! 
 
Zodra onze nieuwe speelplaats klaar is, kunnen er meer 
buitenlessen gegeven worden. Buitenles is leuk, leerzaam én 
gezond! Een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen 
beweging maar de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse 
buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter 
kunnen concentreren in de klas. “Meer naar buiten dus!”, zeggen 

 

 



Jantje Beton en IVN. Als gezonde school zijn wij het hier 
natuurlijk  mee eens! 

 
De opening zal a.s. woensdag om 11.45 uur plaatsvinden. Op 27 maart zijn geïnteresseerden 
op de Open Dag van De Kleine Beer van harte welkom om het nieuwe schoolplein in bedrijf 
te zien en kun je zelfs meedoen met een buitenles. 
 

Bij deze zetten we ook de dames van onze PR-werkgroep in het zonnetje. Dank je wel Karlijn, 
Nadzja, Marieke en Lara voor jullie ideeën, steun en de vele uren die jullie in dit project 
gestoken hebben! 

                                          
 
 
 
 

Lentekriebels 

 
 
Van 18 t/m 22 maart 2019 vindt de Week van de Lentekriebels weer plaats.  

 
 

In de week van 18 t/m 22 maart wordt in alle groepen van onze school gewerkt aan het 
project: “Week van de Lentekriebels”. Wij gebruiken hiervoor het lespakket: Relaties en 
Seksualiteit van Rutgers (www.weekvandelentekriebels.nl). 
 
Het lespakket sluit aan bij thema's als weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Met de lessen 
krijgen zij op een leeftijdsadequate wijze de juiste kennis, attitude en vaardigheden 
aangereikt. 
Dit betekent dat zij zich kunnen ontwikkelen tot personen die: 

 respect hebben voor zichzelf en voor anderen 
 zich bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, wensen en grenzen, 

opvattingen en mogelijkheden 
 steeds betere beslissingen kunnen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit 

 
De belangrijkste doelstelling van seksuele relatie en vorming is om onze kinderen te 
ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en hen leren seksueel verantwoorde keuzes te 
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maken. Uiteindelijk draagt dit bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig 
leefklimaat. 
 
De lessen worden aangeboden, passend bij de leeftijd van de kinderen. Het zijn in elke groep 
andere lessen dan vorig jaar, de lessen voegen dus duidelijk weer iets toe. Dit neemt niet 
weg dat er tussen kinderen in dezelfde klassen verschillen over kennis van relaties en 
seksualiteit kunnen bestaan. Voor sommige kinderen is het ‘gesneden koek’, thuis al lang 
besproken maar voor andere kinderen kan het nieuwe kennis zijn. Houdt u rekening met 
deze verschillen.  
 
Wij zullen via Klasbord communiceren welke lessen er worden behandeld in de groep en wat 
er met de kinderen wordt besproken. 
 
Op de site www.weekvandelentekriebels.nl is voor u als ouders nog meer 
achtergrondinformatie te vinden als u daarin geïnteresseerd bent.   
  
 
 
 

Vanuit de Verkeerscommissie 

 
Fietsvaardigheid onderbouw  
Op woensdagochtend 3 april organiseren we een verkeerscircuit voor de groepen 1 t/m 4. 
Op het schoolplein worden een aantal parcours uitgezet met materialen van de gemeente 
voor verkeerslessen, zoals diverse verkeersborden, verkeerslichten enzovoorts. De kinderen 
mogen hier in kleine groepjes overheen fietsen op hun eigen fiets. De kinderen oefenen 
hiermee hun fietsvaardigheid en verkeersinzicht. Als de kinderen geen fiets hebben, mogen 
ze een fietsje van school lenen. Voor begeleiding zoeken we nog 2 ouders om die ochtend te 
helpen. Ook enkele kinderen uit groep 8 komen helpen. Opgeven mag bij de klassenouders 
of juffen van de groepen 1/2 en 3/4.   

Verkeersactiviteiten bovenbouw                                                                                                          
In de week van 1 april zou het fijn zijn als de kinderen van groep 5 t/m 8 een keer met de 
fiets of lopend naar school komen, als ze dat normaal gesproken niet doen. Ook gaan de 
groepen 5 t/m 8 meedoen met een wedstrijd van de actie van de ANWB "Ontwerp een bord 
voor verboden te appen op de fiets". 

Alvast bedankt namens de verkeerscommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/


 

Juf Heleen jarig 

 
Afgelopen woensdag heeft juf Heleen haar verjaardag voor de hele school gevierd.  
’s Morgens hebben wij haar met z’n allen toegezongen, daarna mochten alle leerlingen een 
heerlijke smoothie maken. Het was een topochtend, juf Heleen heeft genoten! 
 
 

 
 
 
 
 

Luizencontrole 

 

 
Na de carnavalsvakantie heeft op woensdag 13 maart weer de gebruikelijke luizencontrole 
plaatsgevonden. De hele school is ook deze keer luizenvrij! 
Dank aan de hulpouders die alle kinderen gecontroleerd hebben. 
Check zelf regelmatig of je kind(eren) luizen heeft/hebben. Mocht je dit ontdekken dan 
graag dit bij de leerkracht melden.  
De volgende controle vindt plaats na de meivakantie op woensdag 8 mei. 
 
 



 
                                                                                                                

Smaakweek 

 
In de week van 17 juni 2019 besteden we op school aandacht aan de smaakweek. 
We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met verschillende smaken, dit prikkelt 
hun interesse. 
En wanneer je ervaart en proeft dat lekker en gezond samen gaan, dan is gezond eten kiezen 
gemakkelijker. In deze week zal er dan ook in iedere groep aandacht besteed worden aan de 
smaaklessen.  
 
We willen op dinsdag 18 juni onder begeleiding van ouders met alle groepen op 
verschillende momenten op school gaan koken. 
Daarom zijn we op zoek naar ouders die als passie koken hebben en het leuk vinden om dit 
te delen met de leerlingen. Daarnaast in groepjes de leerlingen te begeleiden bij het koken. 
De invulling van de gerechten kan allemaal in overleg.  
Wanneer u interesse hebt, kunt u zich aanmelden voor 3 april 2019 met de Gezonde school 
coördinator: Esther van Leur (esther.van.leur@dekleinebeer.nl) 
Wanneer we een actieve groep bij elkaar hebben, gaan we samen in overleg.  
Alvast hartelijk dank en we hopen op vele reacties!! 
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

 Op 11 april gaat groep 5-7 naar Bleijendijk 

 De Koningsspelen zijn op 12 april, alle kinderen zijn ‘s middags vrij 
       Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar hulpouders! 

 Schoolbreedproject Muziek start in de week van 15 april 

 Eindtoets groep 8 op 16 en 17 april 

 Laatste keer Schoolfruit op 19 april 

 Start meivakantie 19 april om 12.00 uur 
 

De volgende Berenbabbels verschijnt  op 3 april 2019 
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend toe! 
                                        


