
 BERENBABBELS   

Berenbabbels 11-02-2021 

 

AGENDA 

12 febr: rapport 1 mee naar huis                                                                                                                                        
12 febr: Carnavalsochtend, alle kinderen om 12.00 uur vrij.                                                                                         
15 t/m 19 febr: Voorjaarsvakantie                                                                                                                                      
22 febr: de studiedag vervalt! Deze dag is er gewoon les.                                                                                                 
22 febr: de week van de online ouder- (kind)gesprekken en de online adviesgesprekken groep 8 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 04 maart: 
René - Liza – Sjors – Valentijn – Giedo – Evy – Finn – Elora – juf Maaike – Mani – Suus - Tobias 
 

 

Communicatie 

 
Wat hebben we genoten van alle blije gezichten bij het openen van onze schooldeuren…van 
zowel kinderen als ouders! 
 

  

  



 
 

 
 

Wist u dat…… 

  
...het online volgen van de lessen voor zieke en/of afwezige kinderen prima lukt? 
…het schilderwerk aan de buitenkant voor de zomervakantie uitgevoerd zal worden? 
…de stagiaires van groep wisselen? Juf Sara gaat op donderdagen naar groep 5-6 en juf             
   Pleun zal haar stageperiode in groep 3-4 voortzetten op de maandagen en woensdagen. 
 

Personele ontwikkelingen 

  
M.i.v. half april zal het ouderschapsverlof van Juf Margot eindigen. Op dit moment vult 
Franka op de vrijdagen deze uren in. De laatste werkdag van juf Franka zal op 9 april zijn. We 
zullen haar gaan missen, gelukkig duurt het nog eventjes. 
  
Juf Susan is aan het re-integreren en bouwt heel rustig op. Meester Marijn vervangt haar zo 
lang als nodig is.  
  
Juf Heleen neemt dit jaar haar gespaarde uren duurzame inzetbaarheid op. Dat is al een paar 
jaar de bedoeling, maar organisatorisch kwam er steeds een kink in de kabel. De planning is 
nu dat zij werkt tot aan de meivakantie en haar uren daarna opneemt tot aan de 
zomervakantie. Dat betekent dat een vervanger uit onze invalpool haar taken overneemt en 
samen met Juf Amra het laatste stukje van dit schooljaar vormgeeft. Voor de meivakantie 
hoort u hier meer over en stelt zij zich aan u voor. 
 
 

Carnaval 

 
Helaas gaat dit jaar carnaval er anders uit zien dan voorgaande jaren en is er geen optocht 
door de wijk, hossen in de zaal of Dun Blaouwun Beer in de school. 
In alle klassen zal er aandacht worden geschonken aan dit gezellige feest. Alle kinderen 
mogen morgen, vrijdag 12 februari, verkleed naar school toe komen. Ze mogen geen 
wapens/spuitserpentine/confetti meenemen.  



De kinderen horen van de eigen leerkracht verder wat er die dag gedaan gaat worden.  
We maken er een gezellige ochtend van.  

                                         
 
 

Bag2School Kledinginzameling 

 

Ook dit jaar doen we weer mee met de kledinginzameling van Bag2School. Vanwege de 
geldende corona maatregelen zal het inleveren en ophalen momenteel nog niet op school 
kunnen plaatsvinden. Daarom zal dit net als vorig jaar worden opgehaald bij een ouder thuis, 
waar ingezameld textiel kan worden ingeleverd. 
  
Voor deze inzameling is welkom: oude (bruikbare) kleding, gordijnen, lakens, schoenen, etc., 
dit mag je aanleveren in plastic (vuilnis)zakken. Kijk op de www.bag2school.nl voor een 
volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden. Daarnaast vindt u hier nog 
meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 
  
Er zijn voor dit jaar 3 verschillende ophaaldata ingepland: 

- Woensdag 24 februari (na de carnavalsvakantie) 
- Vrijdag 30 april (voor meivakantie) 
- Vrijdag 16 juli (week voor zomervakantie). 

 Voor de eerste inzameldatum kunt u vanaf nu en 
woensdagochtend 24 februari uw ingezamelde textiel 
inleveren. Maak hiervoor even een afspraak om tijdstip af 
te stemmen met Karlijn: via email 
karlijn_wilms@hotmail.com of via app: 06-4030 3365.  
  
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

 
 

 

 
 

Vanuit de groepen 

 
Groep 1-2 
Terugblik afstandsonderwijs: 
De periode van thuisonderwijs zit erop. Het was leuk om te zien en te horen hoe hard iedereen 
thuis aan het werk is geweest. We zijn bezig geweest met het thema ‘Het letterwinkeltje van 
opa Brom en het cijferwinkeltje van oma Blom’. De kinderen hebben de juffen een zelf 
ingezongen liedje gestuurd over het letterwinkeltje en de ouders plaatsen de opdrachten van 
de kinderen in de map van groep 1-2. Wat een mooie werkjes hebben de juffen gezien en 
daarover gechat. Ook online hebben we veel spelletjes gespeeld. We hebben letters en cijfers 
gemaakt voor het letterwinkeltje. We kunnen nu dan ook letters kopen in het winkeltje en we 
hebben ook een dag opa Broms geknutseld! 
 

http://www.bag2school.nl/
mailto:karlijn_wilms@hotmail.com


                             
 
Weer op school: 
YES!!!!! We zijn weer allemaal op school! We zijn flitsend gestart met eerst naar school komen 
per slee, dik ingepakt in skipak, muts, sjaal en wanten. De juf herkende een aantal kinderen 
bijna niet. In de klas zijn we gestart met een klein feestje omdat we zo blij waren dat we weer 
samen kunnen spelen. We hebben samen vuurwerk gemaakt met gekleurde repen 
crêpepapier. Daarna op ontdekkingstocht in de klas. Welke hoeken waren er ook alweer? Na 
twee dagen spelen/ontdekken/werken weten we weer wat we allemaal kunnen doen. IT 
GOAT ON!(het gaat door) 
 
Groep 3-4 
Terugblik afstandsonderwijs: 
Wat zijn jullie enorme kanjers, lieve kinderen van groep 3-4!! Er is ontzettend hard gewerkt 
en dat is fijn.  Gelukkig waren de meeste kinderen ook online. We hadden met groep 3 om 
10.00 uur online uitleg en groep 4 om 11.30 uur. Het leuke was dat er kinderen van groep 

4 mee mochten kijken tijdens de uitleg aan groep 3 en andersom. Gezellig!         
We hebben na de kerstvakantie een gezellige ‘kletskring’ gehad via Teams en we zijn een 
beetje ’bijgekletst’. Tussendoor las meester Marijn of juf Margot een stukje voor 
uit het leesboek van juffrouw Pots. Een hele gekke en vooral mopperige juf...  
  
Het online lesgeven en krijgen heeft voor enkele probleempjes gezorgd, overbelaste 
programma's, moeilijke internetverbindingen, delen van pagina's via teams wat niet 
werkte of geluid dat het niet deed. Veel kinderen hebben de chatfunctie ontdekt en stelden 
vragen via de chat. Goed hoor! In de weekplanning stonden ook opdrachten om te ‘chillen 
en relaxen’, dus lekker te ontspannen om naar een luisterverhaal te luisteren of juist even te 
dansen, flitsen van sommen en letters, lezen op een gekke plek.   
 

Hier een foto van het moment online met de kinderen, juf Susan was er ook bij      .  

                                        
 



Weer op school: 
Op maandag 8 februari waren we nog een dagje thuis en hadden we ijsvrij. Dinsdag was het 
glibberen naar school, maar konden we elkaar na zo veel weken eindelijk weer in het echt 

zien en spreken      . We hebben elkaar weer bijgepraat over alles wat er is gebeurd. Het ging 
vooral om alle sneeuwpret van het weekend. We hebben ook fijn buiten gespeeld in de 
sneeuw, zie foto’s op klasbord. Wij zijn gestart met rekenen, taal, lezen en spelling. Groep 3 
is volop aan het leren: ‘sch’-en ‘ng’-woorden.  
Deze week nemen we afscheid van juf Sara. Zij gaat haar stage voortzetten in groep 5-6.  
Na de carnavalsvakantie start juf Pleun op maandag en woensdag in onze groep.  
Vrijdag 12 februari mogen de kinderen verkleed en eventueel geschminkt naar school i.v.m. 
carnaval en krijgen ze het eerste rapport mee naar huis. De week na de carnavalsvakantie 
vinden de oudergesprekken voor groep 3 plaats en ouder-kindgesprekken voor groep 4.  
 
 
Groep 5-6 
Terugblik afstandsonderwijs: 
 
Ook thuis invulling geven aan betekenisvol onderwijs, dat is wat we met liefde gedaan 
hebben. Vandaar dat ik het thema Heelal/ruimte vanuit Argus Clou toch heb ingezet tijdens 
het thuisonderwijs. Van Karlijn Wilms kreeg ik de link van het Eise Eisinga planetarium en 
hoe leuk was het om hier ook een heus uitstapje van te maken. En zo ging het, met alles er 
op en eraan. De bus in, uitleg, waar moeten de jassen hangen en waar is het toilet, tot het 
vrij rondlopen in de middag. Vervolgens kwam er ook nog een stuk in ‘De Brug’. De kinderen 
waren apetrots toen ze dat zagen.  
 
Hieronder het stuk voor wie het heeft gemist: 
Thuisonderwijs op Basisschool De Kleine Beer: Ontdekking van het heelal 
Ook na de kerstvakantie bleven de basisscholen voorlopig nog gesloten voor regulier 
onderwijs. Dit betekent voor alle basisschoolleerlingen dat ze opnieuw thuisonderwijs 
krijgen. Op basisschool De Kleine Beer volgen alle kinderen thuisonderwijs via Microsoft 
Teams, waar ze wekelijks het lesrooster en weekopdrachten van hun leerkracht krijgen. 
Daarnaast zijn er dagelijks online instructies en zien de kinderen de leerkracht en elkaar. 
Afgelopen week had groep 5-6 les rondom het thema “Het heelal” zelfs een (online) 
uitstapje, waarbij ze naar Friesland gingen. 
Ontdekking van het heelal 
De klas ging afgelopen week aan de slag met een werkboekje over het heelal. In het 
lesprogramma waren verschillende activiteiten opgenomen, waarbij de kinderen les kregen 
aan de hand van dit thema. Elke dag waren er taal- en leesopdrachten uit dit werkboekje, 
zoals zelf een verhaal schrijven met gebruik van de geleerde informatie. In Teams konden de 
kinderen deze opdrachten online maken en zelfstandig inleveren. Ook bij Engels ging de les 
deze week over planeten en bij de muziekles hebben de kinderen muziek gecomponeerd, 
passend bij planeten, de zon of het heelal. 
Uitstap naar het Planetarium 
Om de ontdekking van het heelal compleet te maken, heeft de klas op donderdag zelfs een 
uitstapje gemaakt. Toen iedereen online was, stapte de hele klas in de (virtuele) bus en zijn 
ze vertrokken. De kinderen zagen een reis door Nederland, van Berlicum naar Franeker. Daar 
werd het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium bezocht. De kinderen kregen een prachtige 
online tour en konden zo door het museum dwalen. 
 



Tijdens dit uitstapje hebben de 
kinderen geleerd over topografie, 
rekenen met tijd en werken met 
schaalvergroting. “Dit is betekenisvol 
leren”, legt leerkracht Marieke uit. 
“Met activiteiten kinderen laten zien 
en ervaren waarom het zinvol is om 
bepaalde dingen te weten en te 
leren.” De kinderen waren erg 
enthousiast over hun uitstapje en 
zoals bij een echt uitstapje mochten 
de kinderen wat lekkers meenemen 
voor de terugreis! 
 

 

  
 
 

  Weer op school: 
 
 

 

 
Wat vonden we het allemaal fijn om weer op school te 
zijn. De hele dag lachende gezichten. De eerste dag 
hebben we veel samengedaan, buiten spelen in de 
sneeuw, spelletjes, … 
We hebben ook gesproken met elkaar over hoe het thuis 

was, wat was bijvoorbeeld de stomste regel       en wat 
ga je missen van thuis. Dit alles wordt verwerkt in een 
programma zodat we uit alle twee het goede halen en 
deze dan ook goed doen.   
 
 
 
 
Donderdag hebben we een online les gehad met de 
laatste Elfstedentocht winnaar: Henk Angenent. We 
mochten ook zelf vragen stellen. Een mooi overblijfsel 
van het meer online leren. 

 



  
En vanmorgen kregen we een pakketje... Met boeken. In de periode tot Kerst hebben we 
meegeschreven aan een boek. En nu is het klaar.  
 

  
 
 
 
Groep 7-8 
Terugblik afstandsonderwijs: 
 
Tijdens het thuisonderwijs hadden de kinderen een opdracht gekregen om een gedicht te 
schrijven met als thema: ‘Corona’. Zie hieronder wat mooie resultaten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de kinderen thuis ook aan het bewegend leren 
waren. Leuk om de kinderen hierbij actief aan mee te zien doen! 

Op zijn tijd ook even wat ontspanning tussendoor: mondkapje (of iets anders) op/af en 
online verstoppertje spelen, bewegend rekenen, het geluidenspel etc. 
 

 

 

 

 

Weer op school: 
Wat een blije gezichten zagen we afgelopen dinsdag weer. Gezellig kletsen, samen spelletjes 
doen, samen lachen, samen werken en natuurlijk samen een sneeuwballengevecht houden! 

 Heerlijk om dit weer met elkaar te mogen beleven. 

  

 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• In de week van 1 maart: Aanmelden VO 

• 10 maart.: Berenshow groep 1-2 

• 31 maart: theoretisch verkeersexamen groepen 7 en 8 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 4 maart 2021 

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


