
 BERENBABBELS   

Berenbabbels 10-12-2020 
 

AGENDA 
16 dec.: Ateliers  
18 dec.: Kerstontbijt. Alle kinderen om 12.00 uur vrij. 
19 dec.t/m 03 jan.: Kerstvakantie 
04 jan : Start Rots-en Waterweek 
11 jan.: Deze week adviesgesprekken groep 8 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 14 januari: 
Juf Juliët - Nova – Lennard – Samuel – Bram – juf Susan – Ahmad – Nova - Sky 

 
 

Communicatie 

 
Hartelijk dank voor het geven van uw mening. 94% van de ouders heeft de vragenlijst 
ingevuld. Dat is een enorm hoge score en laat een hoge betrokkenheid zien!  
 
Wij zijn enorm trots op het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen! Als school kunnen 
we het niet alleen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Uw feedback stellen we op prijs 
en nemen we serieus. Hieronder ziet u ons rapportcijfer met daarachter onze groei t.o.v. de 
vorige peiling in 2017. 
 

 Management  Medewerkers Ouders Leerlingen 

Rapportcijfer 8,7 (+0,4) 8,3 (+0,0) 8,3 (+0,3) 9,0 (+0,7) 

 
Continurooster 
Aan de tevredenheidspeiling hebben we deze keer schoolspecifieke vragen toegevoegd 
rondom ons continurooster. Hieronder ziet u daarvan de uitslag: 
 

 Management  Medewerkers Ouders Leerlingen 
De schooltijden van het huidige 
continurooster zijn goed. 

4,0 2,8 3,5 3,5 

De school moet het 
continurooster behouden. 

3,0 2,7 3,5 2,7 

Het oude schoolrooster heeft de 
voorkeur. 

3,3 2,6 1,8 2,8 

 
Hierbij is een vierpuntschaal gebruikt. De vragen zijn aan de respondenten voorgelegd als  
“Hoe tevreden bent u/je over?” De antwoordschaal loopt van -- (1), - (2) naar + (3) en ++ (4), 
dus van heel ontevreden naar heel tevreden.  
 
Met deze uitslag gaan we na de kerstvakantie als team en MR aan de slag. In grote lijnen is  
te zien dat het continurooster duidelijk de voorkeur heeft van ouders. Bij medewerkers en 
leerlingen is dit fifty fifty.  



We streven ernaar voor de meivakantie duidelijkheid te verstrekken over onze 
onderwijstijden en hoe schooljaar 2021-2022 er wat dat betreft uitziet. 
 
 

Wist u dat…… 

  
…het theoretische verkeersexamen gepland staat voor 31 maart 2021 en het praktische  
   verkeersexamen van groep 7 en 8 dit schooljaar nu is ingepland op 26 mei 2021? 
…de leerlingenraad dit jaar bestaat uit Kensi, Max, Mia, Sky, Janthe en Rafet?  Vanmiddag  
   vond de tweede vergadering plaats. We hebben onze nieuwe methode 1,2,3 Zing  
   geëvalueerd. Alle kinderen vinden het een erg leuke methode met goede lessen. Vooral  
   zelf componeren lijkt hen interessant. Het idee is om een schoolorkest te starten. De  
   kinderen uit de bovenbouw nemen het voortouw! 
   Helaas geen briefjes in de ideeënbus deze keer. 
                 
 

Nieuws uit groep 1-2 

 
Wat was het een feest op school met Sinterklaas! Sinterklaas werkt thuis, dus langskomen 
kon hij helaas niet, maar Sint en Piet hadden wel een filmpje voor ons gemaakt. Dat was 
leuk! Iedereen kreeg iets leuks over zichzelf te horen. 
 
Sinterklaas en de Pieten hebben ons ook verwend met een vergrootglas. De kinderen 
vroegen zich af waar die Piet was die de zak met cadeaus had neergelegd. Gelukkig hadden 
ze net een vergrootglas cadeau gekregen. Ze zagen al meteen afdrukken van Piet. Ze 
probeerden hem op te speuren, maar dat was jammer genoeg niet gelukt. Eenmaal buiten 
zagen ze daar ook ineens de vreemdste dingen met hun vergrootglas: een kapot handvat van 
een touwtje, dat moést wel van Piet zijn!! Een gootje uit de muur? Dat moést Piet wel 

gedaan hebben terwijl hij op het dak was. De kinderen veranderden in heuse detectives!                        
Bedankt Sint en Piet! En tot volgend jaar! 
 

                    
        
 
 
 
 
 



 
 

Nieuws uit groep 3-4 

 
De kinderen van groep 3-4 hebben de berenshow in het thema ‘sint’ mogen organiseren en 
presenteren. Max en Flore hebben het ontzettend knap gepresenteerd! 
We hebben een dans en lied van Party Piet Pablo met de pieten-sinterklaasmove gedanst.  
Kinderen van groep 4 hebben samen met kinderen van groep 3 een sinterklaasverhaal 
voorgelezen en nagespeeld. Groep 4 heeft heel goed geholpen met lezen. Paarden Kensi en 
Jurre hadden ook nog eens echte zadels op de ruggen. Gaaf!  

Wat een plezier en stralende gezichten      . 

 

Tijdens de pietengymles zijn er hele knappe kunstjes gedaan. Ontzettend gedurfd!  
 
De kinderen van groep 3 zijn begonnen in een nieuw schrijfschrift en leren weer veel nieuwe 
woorden en letters erbij, namelijk: huis-weg-bos-tak-hut, h-w-o-a-u. Kern 4 is afgerond en 
we zijn gestart met kern 5 ‘sprookjes’. De kinderen hebben het woord ‘reus’ geleerd. 
 
De kinderen van groep 4 zijn fanatiek aan het oefenen in de klas met de tafels op de website 
www.tafeldiploma.nl. Dit kan thuis ook geoefend worden. Wereld in getallen oefenen wij 
ook mee op de computers in de klas. De kinderen zijn fanatiek! 
 
 

Nieuw uit groep 5-6 

 
Voor een opdracht van juf Pleun zijn de kinderen zich gaan verdiepen in de geschiedenis van 
Berlicum. Hierbij hebben ze eerst goed naar de kaart van Berlicum gekeken, vroeger en nu. 
Ook zijn de kinderen op pad gegaan en hebben een route door Berlicum gelopen. Om de 
lessenreeks af te sluiten hebben de kinderen hun kennis over Berlicum getest met een 
Escape Room. De kinderen hebben genoten! Dank je juf Pleun 
 
Verder zijn we gestart bij 4 x wijzer met het thema Vikingen. Ademloos luisteren naar de 
verhalen en kijken naar de filmpjes. Ze maken hierbij dan ook aantekeningen, zo knap dat ze 
dit al kunnen. 
 
Vandaag hebben we via Teams gesproken met iemand die ons meer over armoede kon 
vertellen. Zowel in Nederland als in andere delen van de wereld. We mochten vertellen wat 
wij al hebben gedaan en ze beantwoordde ook onze vragen. Volgende week gaan we via 
teams een gesprek hebben met de voorzitster van de Vincentius vereniging.  
 
Kortom, een hele leuke, leerzame maand, waarin we elkaar nog beter leren kennen en heel 
veel leren! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tafeldiploma.nl/


 

Nieuws uit groep 7-8 

 
Wist u dat: 
...de kinderen van de Rommelpiet allemaal een pen voor de tablet hebben gekregen? 
...iedereen enorm zijn best heeft gedaan voor het maken van een surprise? 
...wij heel erg trots op de kinderen waren? 
...we het thema van Zuid-Amerika hebben afgesloten met het maken van een spelletjes-   
   boek en de kinderen hier heel enthousiast allerlei opdrachten uit hebben gemaakt? 
...we nu aan het werk zijn met een nieuw thema ‘Industrie’? 
…we al veel zin hebben in de vakantie? 
…we iedereen alvast fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar wensen? 
 
 

Kerstateliers en kerstontbijt 

 

    
Kerstateliers: 
Woensdag 16 december vinden er weer de ateliers plaats en dit keer staan deze in het 
thema van kerst.  
 
Voor onderandere twee activiteiten zijn we nog op zoek naar: 

- Kerstversiering om kerststukjes te maken; 
- Kopjes, schoteltjes en (ontbijt) bordjes (liefst in een kleurtje of met motief) om 

etageres van te maken.  
Mocht u iets van het bovenstaande hebben staan, dan mag deze met uw kind mee naar 
school toe worden gegeven. Dit mag worden afgegeven aan juf Margot of aan juf Maaike. 
Alvast bedankt voor de genomen moeite! 
 
Kerstontbijt: 

Vrijdag 18 december is er een kerstontbijt op school. De kinderen nemen die dag een eigen 
gekozen/gemaakte ontbijt mee naar school. Het ontbijt bevat bijvoorbeeld: Een croissantje, 
een krentenbol, een broodje, een ontbijtkoekje etc. Hierbij kan ook gedacht worden aan 
komkommer, tomaat, wortel of paprika. Daarnaast mag iets lekkers meegegeven worden 
zoals een koekje of een kerstkransje. Houdt u alstublieft rekening met de hoeveelheid.  Ook 
zorgen zij voor iets te drinken en zelf voor het servies. We zouden het leuk vinden als 
iedereen feestelijk gekleed naar school toe komt. Wij zorgen voor de lichtjes, open haard en 
een gezellig muziekje. Een lunch meenemen is niet nodig. Alle kinderen zijn om 12.00 uur 
uit.  

 
 
 
 



Batterijen inleveren 

  

Uitgebreidere uitleg over het inleveren van de batterijen op school; 
Dat werkt zo: onze school is aangemeld, dan krijgen voor elke kilo ingezamelde lege 
batterijen een spaarpunt. De gespaarde punten kunnen we weer inwisselen voor een 
waardebon of donatiecoupon. Met de waardebon bestel je artikelen. Zoals springtouwen, 
steps, games, tablets en andere schoolartikelen.  
Hoe meer ingezamelde batterijen, hoe meer punten!  

 

 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

 

• In de week van 11 januari vinden de adviesgesprekken van groep 8 plaats. 

• 20 jan.: Start van Nationale voorleesdagen. 

• Vergadering 3 van de leerlingenraad op 14 februari. 

• 8 feb.: Week van de ouder-kindgesprekken 

• 11 feb.: Rapport 1 

• 12 feb.: Carnaval. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 14 januari 2021 

Het team van De Kleine Beer wenst u allen alvast een fijne kerstvakantie toe en een 
fantastisch 2021! 

 

 


