
BERENBABBELS StartBerenbabbels 2019-2020 

 

AGENDA 
19 aug. eerste schooldag 
 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
18 augustus: Taim groep  5                                                    18 augustus: Stefan groep 6 
18 augustus: Janna groep 8                                                    25 augustus: Farah groep 8 
 

WELKOM!   
Robin Bas Hugo en Noa in groep 1 
Ayden groep 3 en Jari groep 5 
 

 

Back to school! 

 
We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie en lekker uitgerust is. Wij 
hebben er weer zin in en verheugen ons erop jullie allen weer te zien.  Alle nieuwe leerlingen 
en ouders heten we van harte welkom in ons midden. 
 
Graag tot a.s. maandag! Vanaf 8.15 uur zijn de leerlingen welkom op het schoolplein, waarbij 
we samen proosten op het nieuwe schooljaar. Bij slecht weer kunnen de kinderen eerst naar 
de klas en verzamelen daarna in de speelzaal.   
 

                          
 

 

Communicatie 

 
Onze nieuwe schoolgids ontvangt u als bijlage bij deze Berenbabbels en vindt u ook op onze 
website www.dekleinebeer.nl 
In de eerste schoolweek krijgen de oudste kinderen in het gezin de papieren kalender mee 
naar huis. Helaas hebben wij een fout geconstateerd op blz. 1. Het gymrooster is natuurlijk 
van dit schooljaar en geen 2018-2019. 

http://www.dekleinebeer.nl/


               
 
 
Dit schooljaar hopen wij weer een beroep te mogen doen op uw hulp. We hebben een 
aantal specifieke ‘vacatures’.  Deze treft u aan in de volgende Berenbabbels. 
 

Nieuwe gedragsregel 

 
De gedragsregel voor de komende drie weken is:   
Samen sociaal sterk! 

 
 
 

Informatie vanuit de OR 

 
De verdeling van de klassenouders is dit schooljaar als volgt:  

 

Celine neemt de voorzittersrol over van 
Hilde 
 
o Groep 1/2: Celine en Sylvia 
o Groep 3/4: Lieke van Gaal 
o Groep 5/7: Franny 
o Groep 6/8: Lotte 
 

 



Gezonde school 

 
De Kleine Beer heeft het themacertificaat Voeding behaald. Hier zijn we enorm trots op. 
inmiddels hebben we vier certificaten behaald. Dit schooljaar gaan we aan de slag met het 
thema Welbevinden. Juf Franka zal de kartrekkersrol vervullen en dit koppelen aan dit 
afstudeerjaar van haar Master SEN. 
 

Personele ontwikkelingen 

 
Ook dit schooljaar zijn er stagiaires actief op De Kleine Beer. Dit stimuleren wij van harte 
want De Kleine Beer wil een lerende organisatie zijn. In groep 3-4 zal Ruud van Lier op de 
dinsdagen zijn stage invullen. Ruud studeert aan de PABO in Helmond. Leuk dat wij eindelijk 
stagiaires van een PABO mogen ontvangen! Ruud zal zich in de volgende Berenbabbels aan u 
voorstellen. 
 
Jolanda Raaijmakers heeft zeer kort voor de zomervakantie een aanbod ontvangen om meer 
uren op collegaschool De Bolster in te vullen. Aangezien Jolanda al 3 dagen op De Bolster 
werkt, heeft zij dit aanbod geaccepteerd. Dat betekent voor De Kleine Beer dat Jolanda 
alleen nog de taak van eventmanager zal vervullen.  
Dit is een nieuwe taak dit schooljaar die zij samen met Maaike Sparidans zal vervullen. Zij zijn 
de contactpersonen voor u m.b.t. allerlei activiteiten zoals Kinderboekenweek, Sintviering, 
Kerst, Carnaval, ateliers, etc.  
 

Vanuit groep 5-7 

 
Woensdag 7 augustus zijn wij, juf Franka en juf 
Marieke, naar de tentoonstelling ‘Lang leve 
Rembrandt’ geweest in het Rijksmuseum.  
Dit was niet zomaar een bezoekje. Lemoni van Veen 
heeft een kunstwerk gemaakt bij het 
kinderkunstcafé van Cindy de Graaff. Na het 
geweldige eindresultaat heeft Lemoni haar schilderij 
opgestuurd naar het Rijksmuseum voor deze 
tentoonstelling. Uit duizenden inzendingen zijn er 
veel kunstwerken uitgekozen waaronder die van 
Lemoni. Het schilderij hangt nu dus echt in het 
Rijksmuseum!  
Wij hebben genoten van haar werk en de vele 
andere werken. De tentoonstelling is nog te zien tot 
15 september 2019.  
https://www.rijksmuseum.nl/nl/lang-leve-
rembrandt 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/lang-leve-rembrandt
https://www.rijksmuseum.nl/nl/lang-leve-rembrandt


Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

• Rots- en waterweek van 2 t/m 6 sept. 

• Algemene informatieavond op 2 sept. om 19.00 uur 

• Inloopochtend op 13 sept. voor alle groepen 

• 16 t/m 20 sept. vinden de ouder-(kind)gesprekken plaats 

• 17 sept. zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 
 
De volgende Berenbabbels verschijnt  op 29 augustus 2019  
 
Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijn weekend! 
 


