
BERENBABBELS   
Berenbabbels 10-06-2021 

 

AGENDA 
07 juni: Smaakweek 
17 juni: Leerlingenraad vergadert 
21 t/m 23 juni: Schoolkamp groep 7-8 
24 juni: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
28 juni t/m 02 juli: Studieweek, alle kinderen zijn vrij 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 8 juli  
Lizzy – Luna – Kensi – Isis – Kyara – Fender – Sjors – Remco - Amina 
Welkom: 
Brian - Hugo 

 

Communicatie 

 
Schoolreisje 
Er vinden al veel versoepelingen plaats wat betreft Corona en dat is natuurlijk heel erg fijn.  
Helaas is dit nog niet het geval voor de bezoeken aan Bleijendijk en het schoolreisje. Dat 
betekent dat het schoolreisje, welke gepland staat op maandag 19 juli, niet door zal gaan en 
de uitgestelde bezoeken aan Bleijendijk doorgeschoven worden naar schooljaar 2021-2022.  
Wij zijn nog hard aan het nadenken over een andere leuke invulling van 19 juli, denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de sportdag of een spelletjesdag.  
   
Personele zaken: 
Op maandag 31 hebben we afscheid genomen van juf Susan. Wij zijn heel blij voor alles wat 
ze voor de school heeft gedaan. Het is geen definitief afscheid, want Susan zal nog bij de 
school betrokken zijn als vrijwilliger. 
 

                                                                            



 
Vandaag zit juf Marieke 25 jaar in het onderwijs! Van harte gefeliciteerd met deze mooie 
mijlpaal. 
 

                                                       
 
 
Schilders  
De schilders ronden hun werkzaamheden deze week af! We hopen dat komend schooljaar 
een aantal zaken binnen kunnen worden opgepakt. 
 
Schooltijden 
Ondanks dat er in het onderwijs geen versoepelingen plaatsvinden hebben we wel besloten 
de schooltijden gelijk te trekken. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school, zodat 
we om 8.30 uur kunnen starten met de lessen en om 14.15 uur is iedereen uit.  
 

Wist u dat…… 

  
…alle kinderen van groep 7/8 zijn geslaagd voor het theoretisch én praktisch  
   verkeersexamen en hun diploma hebben gekregen? 
…het schoolkamp van groep 7/8 door mag gaan? 
…we met de groepen 3 t/m 8 een skateclinic op school hebben gehad? 
…de zonnebloemen in de moestuin/schooltuin zijn gezet? 
…sommige zonnebloemen helaas niet zijn uitgekomen en anderen al behoorlijk groot zijn? 
…de vader van Mani (groep 1-2) alle, door boomwortels omhoog gekomen klinkers en  
   tegels, weer mooi gelijk heeft gelegd? Enorm bedankt Bjorn? 
…de oproep om extra ouders om in de pauze op het schoolplein te surveilleren op de  
   vrijdagen in ieder geval voor de laatste helft is opgelost tot de zomervakantie? Bedankt  
   Heiny! We zoeken nog iemand voor de vrijdagen van 11.30 uur tot 12.15 uur. Wie o wie    
   zou ons uit de brand kunnen helpen??? 
 
 



Ateliers 

Door de coronamaatregelen hebben we de ateliers deze keer in een ander jasje gegoten. 
Alle ateliers hebben in de eigen klas plaatsgevonden, maar wel allemaal met eenzelfde 
thema:  

- Pointillisme/Corneille 
- Insectenhotel maken 
- Keien schilderen voor in de schooltuin 
- Techniekopdrachten uit de techniektoren 
- Elektrisch voertuig maken 
- Schilderij maken voor Berlerode 

 
Hieronder een impressie wat er in alle klassen is gedaan: 
 

            

             
 
Kunstzinnig atelier in groep 3-4: 
Sommigen maakten een Corneille, 
sommigen een schilderij in pointillisme 
of zelf stenen beschilderd. Wat een 
betrokkenheid! 
 
 
 

        



                  

                  

                  
 
Op donderdag 10 juni hebben we  
de schilderijen bij Berlerode afgegeven.  
De bewoners waren er heel blij mee en 
ze hangen binnen op een mooi plekje! 
Dank voor je hulp Cindy! 

          
       
 

Nieuws vanuit de groepen: 

 
Groep 1-2 

Wat leren we veel van het thema ‘bouwen’; passen en meten, nabouwen, ontwerpen in ons 

‘architectenbureau’ metselen, hoe een verwarming werkt en vele vele nieuwe woorden en 

begrippen.  

 

 



  
 

Groep 3-4 
We hebben met collega's en de kinderen afscheid genomen van juf Susan. De kinderen 
hebben fanatiek getekend, geknutseld, een mooie grote kaart gemaakt en een boekwerk 
met tekeningen, veel hartjes erbij. Juf Susan heeft voor de kinderen allemaal een mooie 
stoffen dieren portemonneetje/tasje genaaid. Heel gaaf!  

Bedankt, lieve juf Susan       We hoeven je gelukkig niet te missen, want je komt op school 
nog vrijwillig helpen en daar zijn wij erg blij mee! 
 

    
 
EINDELIJK, de eerste gymles buiten op het Dorpsveld  met het mooie weer! Die mooie week 
ook heerlijk in de zandbak gespeeld. Wat zaten er veel kinderen in de zandbak…..   

     
 



  
De skateclinic was GEWELDIG!! Wat hebben de kinderen veel geleerd! Sommige kinderen 
vonden het spannend, eng en durfden nog niet zo goed. Einde van de skateclinic heeft 
iedereen geskeelerd, geoefend, ook soms gevallen en weer opgestaan. Knappe kanjers in  
groep 3-4!  

 

 

 

 

 
Groep 5-6 
Wat een heerlijke weken hebben we gehad na de meivakantie en er komt voor de kinderen 

weer een week vakantie aan....       Ook wij hebben een skateclinic gehad. Iedereen kon op 
zijn of haar manier hieraan meedoen. De foto's zijn al eerder gedeeld door Maaike via 
Klasbord. Verder is Brian bij ons in de klas gestart. Hij heeft het naar zijn zin en wij vinden het 
leuk dat hij bij ons in de klas zit. Volgende week starten we met de CITO toetsen. Deze zijn 
verdeeld over twee weken en we doen elke dag een deel.  
 
Groep 7-8 
Het is eindelijk definitief, het schoolkamp gaat door!!!!  
En wat waren de kinderen blij toen dit verteld werd, super! 
De juffen gaan zich nu buigen over de invulling van deze dagen, maar het wordt vast en 
zeker heel gezellig.  
Vandaag of vrijdag krijgen alles ouder(s)/verzorger(s) van groep 7/8 een mail met daarin de 
laatste informatie over het schoolkamp. De kinderen krijgen dan ook meteen het 
kampboekje mee naar huis toe.  
 
En wij kunnen iedereen het blije nieuws vertellen dat alle kinderen geslaagd zijn voor het 
theoretisch- én praktisch verkeersexamen.  
 

 
 
 



                                                          Gefeliciteerd allemaal! 

                                              
 
Woensdag 9 juni heeft groep 7/8 meegedaan met de Sportolympiade. Lekker buiten een paar 
uurtjes sporten. En wat was het mooi weer.  

                             
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• 21 t/m 23 juni: Schoolkamp groep 7-8. 

• 24 juni Studiedag Stroomm: alle kinderen zijn vrij 

• 28 t/m 02 juli: Studieweek: alle kinderen zijn vrij. 

• 09 juli: Rapport 2 mee naar huis 

• 12 juli: Week van de facultatieve ouder-(kind)gesprekken en 
preadviesgesprekken groep 7  



• 15 juli: Musical groep 8. Indien mogelijk worden ouders uitgenodigd om 10.30 
uur om erbij aanwezig te zijn. Wordt vervolgd…. 

• 21 juli: Wisselochtend 

• 22 juli: Afscheid groep 8 in de middag en disco in de avond als 
afscheidsfeestje. 

• 23 juli: De zomervakantie start om 12.00 uur. Groep 8 is deze dag al vrij. 
Nieuwe schooljaar start op 6 september.   

 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 08 juli 2021 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


