
BERENBABBELS   

Berenbabbels 04-03-2021 

 

AGENDA 
10 mrt: Berenshow groep 1-2 
24 mrt: Open dag vervalt  

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 25 maart: 
Maud – juf Heleen – Travis – juf Franka – Pleun – Iijas 
WELKOM Sophie 

 

Communicatie 

 
Continurooster 
Na een zorgvuldig proces kunnen we u laten weten dat De Kleine Beer in schooljaar 2021-
2022 het continurooster zal voortzetten. De enige verandering hierin zal zijn dat groep 1 t/m 
4 vanaf komend schooljaar op de woensdagmiddagen les heeft tot 12.30 uur i.p.v. 14.15 uur.  
Uw hulp wordt tijdens de pauzes zeer gewaardeerd en is ook nodig voor leerkrachten om 
even een pauzemoment te hebben. Hierover leest u verderop in deze Berenbabbels meer. 
 
Muzieklessen 
De muzieklessen zijn vanaf vorige week 
weer gegeven door Meester Vincent. Hij is 
gelukkig voldoende hersteld van zijn 
heupoperatie om zijn taken weer op te 
pakken. Welkom terug Vincent! M.i.v. dit 
schooljaar gebruiken we de methode Zing 
1,2,3 en sluit Vincent aan bij de leerlijnen.    

 

 
Extra ondersteuning 
Vanuit het budget Zomerschool hebben we nog wat middelen over. Deze worden nu 
ingevuld op de dinsdagen tot 6 april door Meester Marijn. Zo krijgen de kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben op de dinsdagen even extra aandacht. 
 
Gymlessen 
Helaas hebben we vanuit het Sportloket Sint-Michielsgestel te horen gekregen dat de Run 
vanwege aanvullende maatregelen in ieder geval gesloten is tot 17 maart. Dat betekent dat 
we buitenactiviteiten zullen organiseren als het weer het toelaat. 
 
 

Hoe te handelen wanneer uw kind klachten heeft? 

 
Het kan bijna niet anders dan dat in deze tijd verkoudheid optreedt bij kinderen en 
personeel. Helaas zijn de maatregelen zo strikt dat dit directe gevolgen heeft. Houd u er 
rekening mee dat het zal gaan voorkomen dat klassen in quarantaine zullen gaan? Op dat 
moment zullen we overschakelen naar afstandsonderwijs.  
 
 



Hieronder alles nogmaals op een rijtje: 

• Bij besmetting van 1 kind/leerkracht gaat de hele groep in 5 dagen in quarantaine. 
Daarna testen, bij negatieve test mag het kind/leerkracht terug naar school. Bij geen 
test duurt de quarantaine 10 dagen. Als een kind een positieve uitslag heeft volgt 
deze de richtlijnen van de GGD voor het vervolg. 

• Ouders geven het op school aan als er na 5 dagen een test is afgenomen met een 
negatieve testuitslag, er is geen mogelijkheid t.a.v. een bericht vanuit de GGD naar 
scholen.  

• We werken in de klas niet met vaste groepjes/2-tallen, de leerlingen moeten zich in 
de groep breed kunnen bewegen en samen kunnen werken met elkaar. 

• Beschermende middelen: Vrijheid van ouders/kinderen om eigen mondkapje te 
gebruiken in de school. Samen met de kinderen hierover in gesprek gaan. 

• Bij verkoudheidsklachten blijven de kinderen thuis. Mochten de klachten zich op 
school ontwikkelen dan worden ouders/verzorgers gebeld en moeten de kinderen 
z.s.m. opgehaald worden. 

 
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ondanks alle maatregelen, de kinderen 
het gevoel hebben om op een ontspannen en veilige school te zijn. Het is enorm fijn om te 
merken dat u als ouders onderling zo open en eerlijk bent. Transparantie schept vertrouwen 
en samen zijn we sterk! 
 
 

Wist u dat…… 

  
...Iris de voorleeskampioen van de school is en zij helaas de volgende ronde niet heeft  
   gehaald? We zijn natuurlijk heel trots op haar! 
...groep 1-2 de Berenshow zal verzorgen op 10 maart en dat ouders en alle kinderen op  
   school de show online volgen? Ouders van groep 1-2 ontvangen een link via Teams. We  
   respecteren ieders privacy. Ouders die het niet prettig vinden dat kinderen online in beeld  
   komen, kunnen dit aangeven. Het betekent dat uw kind dan niet op het podium komt te  
   staan. 
…we bezig zijn om interviews te organiseren om kinderen aan het woord te laten die zich  

uitspreken over onze fijne school. Deze filmpjes komen als promotiemateriaal op onze 
website te staan. Geïnteresseerde nieuwe ouders kunnen altijd een (digitale) afspraak 
maken en worden er ook rondleidingen verzorgd bij oprechte interesse. Natuurlijk worden 
hierbij alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen! 

...de buitendeuren, kozijnen en boeiborden in de meivakantie geschilderd worden? 
 
 

Kwinkslagen 

 
Zoals u weet werken we sinds dit schooljaar met de methode Kwink. Wekelijks geven de 
leerkrachten een les uit deze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Schoolbreed 
besteden we aandacht aan de Kwinkslagen. Kwinkslag 1 en 2 zijn herhaald en we zijn nu 
bezig (of beginnen binnenkort) aan Kwinkslag 3. ‘Kwinknieuws’uit de groepen: 
 
 
 
 
 
 



Kwinkslag 1 Kwinkslag 2 Kwinkslag 3 
 

      
 
Groep 1-2 
 
Afgelopen week hebben we het gehad over ‘samenspelen op het plein!’. We hebben gekeken 
naar de speelplekken op het schoolplein: waar speel jij het liefst? Wat vind je het leukst om te 
doen? Hoe zorgen we ervoor dat we het samen fijn hebben? 

  

 Kinderen die vertrouwd zijn met de 
speelplekken en met afspraken op het 
plein zullen zich veiliger en vrijer voelen 
om te spelen en te ontdekken. We 
hebben spelletjes geoefend. Eerst in de 
gymzaal en daarna buiten op het plein. 
Er is een bakje gemaakt met spelkaarten 
erin. De kinderen kregen gaandeweg 
ook zelf spelideeën en daar hebben ze 
een kaartje van gemaakt en in de bak 
gedaan. Het is geweldig om te zien waar 
ze mee komen! 
 

 
Groep 3-4 

 
                                               

Ook in onze groep zijn we weer begonnen met  het 
herhalen van de Kwinklessen! 
 
Deze week “staan we stevig!” We komen voor 
anderen op in de groep en we weten welke keuzes 
maken we wanneer er iets speelt is in de klas. We 
weten nu wat de gevolgen zijn van onze keuzes in 
de groep.  
 
We doen het al super goed samen! Hier worden 
wij natuurlijk helemaal vrolijk van! Volgende 
week starten we met de oversteektechniek! 
 

 

 



Groep 5-6 
In onze groep is de eerste Kwinkslag uitgebreid aanbod geweest: Positief communiceren als 
Condor. Een Condor vliegt rustig door de lucht en overziet alles. Hij kijkt en zoekt en slaat op 
het juiste moment toe. Dit in tegenovergestelde van een kalkoen, die ‘kakelt’ maar door zoals 
de kinderen zeggen. Wat we zien in de klas is dat door dit vaker te benoemen ze veel 
gemakkelijker zich als een condor gaan bewegen. De tweede kwinkslag gaat over keuzes 
maken. Kies ik voor mezelf of kies ik voor de groep. Wat betekent dit dan voor mij en wat voor 
de ander. We zitten midden in dit proces. We zien dat er door veel kinderen steeds vaker 
wordt gekeken naar wat betekent dit voor mij en wat voor de ander. De komende weken komt 
daar de derde kwinkslag bij: De oversteek-techniek. In gezamenlijk overleg een situatie 
veranderen. Hierbij is het natuurlijk wel handig als je de eerste twee kwinkslagen al onder de 
knie hebt. En anders is er altijd de juf die hierbij kan helpen.  
 
Groep 7-8 
De eerste weken hebben we rustig de tijd genomen om weer te wennen aan elkaar en wat 
de veranderingen zijn op school. De structuur en " samenzijn" hebben de kinderen al snel 
weer als fijn ervaren. Tijdens dit proces hebben we ook aandacht besteed over hoe je 
positief communiceert met elkaar en hoe je het beste op elkaar kunt reageren. Deze 
vaardigheden zijn aan bod gekomen tijdens de Kwinklessen. 
We hebben aandacht besteed aan: hoe voelen we ons, hoe gaat het met je, wat vond je van 
het thuiswerken, wat nemen we van het thuiswerken over op school?  
In de pauze genieten de kinderen ook van het samenzijn. Ze mogen alleen met hun eigen 
groep van het hele schoolplein gebruik maken en dat vinden ze super! 
 
Ander nieuws uit groep 7-8: 
Vorige week hebben alle kinderen van groep 8 hun advies mogen ontvangen. We zijn enorm 
trots op deze kanjers!! Iedereen heeft zich deze week aangemeld op een fijne school die bij 
hem/haar past. We hopen dat we snel goed nieuws mogen ontvangen dat iedereen is 
aangenomen! 
De proefcito voor groep 8 is deze week ook afgenomen. De kinderen hebben alvast kunnen 
"proeven" aan de soort vragen tijdens deze toetsing 2 daagse. In april volgt de eindcito.  
In deze toets laten ze alles zien wat ze op De Kleine Beer hebben geleerd, waar ze echt trots 
op mogen zijn!  

                          
 



Groep 7 is deze week ook gestart met de midden toetsen van Cito en gaat hier volgende week 
mee verder. Deze toetsing geeft een mooie ontwikkeling weer van de cognitieve ontwikkeling 
op De Kleine Beer en geeft de doelen aan waar we nog aan kunnen werken. 
Groep 7/8 is al een aantal weken gestart met het thema Verenigde Staten.  
Op 11 maart heeft groep 7/8 de toets van 4 x wijzer. Het leerwerk hiervoor is vorige week met 
de kinderen mee naar huis gegaan.  
 
Over een tijdje staat het theoretisch verkeersexamen op de planning. We willen vragen aan u 
en de kinderen om dit ook thuis te oefenen. Op de site van www.vvn.nl kunt u oefeningen 
vinden, deze behandelen we ook in de klas. Het theoretisch verkeersexamen wordt bij ons 
afgenomen op donderdag 8 april. Hierover ontvangt u nog een mail met meer informatie. 
  
Vanaf woensdag 17 maart zullen wij op de woensdagen en donderdagen een stagiaire in de 
klas krijgen. Haar naam is Lesley Raaijmakers.  
Hieronder stelt zij zich even voor:  
Ik heet Lesley Raaijmakers. Ik ben 16 jaar oud en woon in  
Berlicum. Op dit moment volg ik de opleiding pedagogisch  
medewerker en onderwijsassistent op de Leijgraaf in Veghel. 
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn vriendinnen 
en familie, volleybal ik 3 keer in de week en ga ik 1 keer in  
de week naar musicalles. Vanaf 17 maart ga ik stagelopen  
op de Kleine beer in groep 7/8 op woensdag en donderdag.  
Ik heb hier erg veel zin in. 
 
 

Lentekriebels 

 

 
 
In de week van 15 t/m 19 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:  
o respect hebben voor zichzelf en voor anderen 

o zich bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, wensen en grenzen, opvattingen 
en mogelijkheden 
o 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 
maken. Uiteindelijk draagt dit bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig 
leefklimaat. 
 
 
 

http://www.vvn.nl/


 
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. 
 
 

Bag2School 

 
Vanuit de bekende textielactie is 242 kilo (€ 72,60) opgehaald. Dit geldt wordt beheerd door 
de Ouderraad en is bedoeld voor wat extra's voor de school, maar altijd in het belang van 
kinderen. Zo zijn er in het verleden bijvoorbeeld boeken voor de bieb van gekocht 
 

Dank aan alle ouders die kleding hebben verzameld! We zijn er blij mee. 
 

                                                      
 
 

Vanuit van de Ouderraad: hulpouders gezocht pleinwacht  

Als je het leuk vindt om: 
- Kinderen buiten te zien spelen; 
- Buiten te zijn; 
- De juffen af en toe te zien;  
- Toe bent om even thuis weg te zijn; 

Dan zijn wij op zoek naar jou        
Wie o wie zou ons mee willen helpen met de pleinwacht? 
 
Het is de bedoeling dat je dan 1.5 uur (of 3 kwartier) met een klas kinderen buiten bent.  
Het gaat dan om de grote pauze van 11.30-13.00 uur. 
Met 1 keer in de maand helpen zijn we al heel blij.  
Mocht je dit leuk vinden om te doen, neem dan contact op met: 
Lotte Westerveld: lwesterveld@hotmail.com  of bel 06-24286631 
 
Alvast dank, ook namens team en kinderen. 
 

 

mailto:lwesterveld@hotmail.com


 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• Het is nog onduidelijk of de in april geplande lessen naar Bleijendijk door kunnen 
gaan. We houden u op de hoogte. 

 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 25 maart 2021 

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


