
BERENBABBELS   

Berenbabbels 14-01-2021 

 

AGENDA 
18 jan.: deze week in ieder geval nog afstandsonderwijs 
20 jan.: Start nationale voorleesdagen 

 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 04 februari: 
Tijmen – juf Marieke – Mohamad – Riva - Tobias 
WELKOM Mink - Isis - Tobias 

 
 

Communicatie 

 
In de vorige Berenbabbels en in uw schoolkalender staat dat de oudergesprekken 
plaatsvinden in week 6. Dit wordt verplaatst naar week 8 (na de voorjaarsvakantie). 
 
Ook de adviesgesprekken van groep 8 zijn verplaatst. Deze zullen ook plaatsvinden in de week 
van 22 februari. 
 
De GGD verzorgt op maandag 25 januari een gratis webinar voor ouders.  Hierover leest u 
verderop in deze Berenbabbels meer.  
 
Sporthal de Run is in zijn geheel gesloten tot 10 februari. 
 
M.b.t. het afstandsonderwijs laten wij u zo snel mogelijk weten wat de besluiten van de 
overheid zijn en wanneer en hoe wij als school weer mogen openen. 
 
Mogen neusverkouden kinderen wel naar de noodopvang? Verkouden kinderen blijven thuis.  
Het advies van het RIVM is nu dat kinderen tot en met 12 jaar zich moeten laten testen bij 
klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts 
en/of benauwdheid. U begrijpt dat we extra voorzichtig zijn nu we nog zo weinig weten over 
de Britse variant van het virus. Daarnaast vernemen we van ouders dat besmette kinderen 
vaak  weinig klachten laten zien.  
 
 

Wist u dat…… 

  
...De Kleine Beer meedoet aan de Doekoe spaaractie? In deze Berenbabbels leest u er meer  
   over. 
...De kinderen in de plusklas meedenken met Minister Rutte over hoe we om kunnen gaan  
   met het Covid-19 virus?  
...op sommige dagen zo ongeveer 25% tot 30%  van de kinderen gebruikmaakt van de 
   noodopvang? Tot nu toe lukt het om dit te verzorgen, maar we ervaren zeker knelpunten op 
de woensdagen en de vrijdagen.  
 



Afstandsonderwijs; tops en flops 

 
In deze periode van afstandsonderwijs gaat er best veel goed....maar soms gaan er ook dingen 
mis! Hieronder leest u over onze ‘tops en flops’. 
 
Als grootste flop ervaren we de (landelijke) internetstoringen en de wifi problemen op school. 
We werken aan een oplossing. 
 
Groep 1-2 
We missen elkaar, maar gelukkig spreken we elkaar online! We hebben dan tijd om samen 
leuke spelletjes te spelen en wat doen jullie dan goed mee.... Dit geldt ook voor de papa’s en 
mama’s! 
In de noodopvang en thuis hebben we het gehad over Oudjaar en Nieuwjaar en Kikker in de 
kou. 
De juffen zien ook dat er keihard gewerkt wordt thuis. Zo hard dat we zelfs extra werkjes 
online hebben gezet. Wat een mooie kikkers en klokken en horloges hebben we gezien en 
heel knap dat we samen kunnen chatten!  
 

   
 
Groep 3-4 
Wat zijn jullie enorme kanjers, lieve kinderen van groep 3-4!! Er wordt ontzettend hard 
gewerkt en dat is fijn.  
Gelukkig zijn de meeste kinderen ook online. We hebben met groep 3 om 10.00 uur online 
uitleg en groep 4 om 11.30 uur. Het leuke is dat er kinderen van groep 4 meekijken tijdens de 
uitleg aan groep 3 en andersom. Gezellig! 
We hebben na de kerstvakantie een gezellige ‘kletskring’ gehad via Teams en zijn we een 
beetje ’bijgekletst’. Tussendoor leest meester Marijn of juf Margot een stukje voor uit het 
leesboek van juffrouw Pots.  

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

                                      
 



Groep 5-6 
Een foto van 22 kinderen online hadden wij ook kunnen maken.... Wat een betrokkenheid van 
iedereen! Alle kinderen zijn al aardig vaardig in het opzoeken van de agenda en het elke 
mogen lezen van de post in Teams. Kinderen weten elkaar ook te vinden om samen te werken 
aan een rekenles of een andere opdracht. Kortom wij zijn supertrots op de kids en de ouders 

die dit mede mogelijk maken      . Ook fijn dat het lijntje kort is en we elkaar weten te vinden 
als dat nodig is. Komende week gaan we beginnen met lessen rondom de zon, het heelal, 
sterren en …. Hier zullen de kinderen vast van gaan smullen.  
 
 
Groep 7-8 
Wat zijn we trots op de kinderen van groep 7/8. Ze pakken het thuisonderwijs heel goed op! 
Hier een paar leuke foto’s hoe juf Maaike met de kinderen aan het werk is, hoe de kinderen 

voor de camera zitten       en hoe de kinderen elke ochtend starten met het bewegend rekenen 
bij juf Esther.  
 

 
 

           
           

            
 

Op 18 januari vindt er een online informatieavond plaats over het Voortgezet Onderwijs voor 
kinderen en ouders van groep 8.  
 
 

Doekoe spaaractie 

 

 

Supermarkt Coop heeft weer een leuke actie voor de 
scholen. De klanten krijgen bij de boodschappen gratis 
Doekoe-munten die zij kunnen doneren aan een school 
naar keuze. 
Deze Doekoe-munten kunnen wij verzilveren tegen 
sport- en spelmateriaal. De eerste 100 euro hebben wij al 
mogen ontvangen van Coop en wij hopen natuurlijk op 
meer donaties! 
Deze spaaractie start in het voorjaar. 

  
 



Nationale voorleesdagen en afstandsonderwijs 

Op 20 januari starten de nationale voorleesdagen. Lezen is heel erg belangrijk voor kinderen. 
Op school besteden we deze dag extra aandacht aan het voorlezen.  

We zouden het heel erg leuk vinden als er ouders (of andere belangstellenden) een 
filmpje/geluidsfragment op zouden willen nemen waarin ze voorlezen.  

Dit kan gemaild worden naar de leerkrachten en zij zullen ervoor zorgen dat dit wordt 
afgespeeld in de klas.  

Vanwege COVID-19 kunnen we u dit jaar niet live uitnodigen op school, dus proberen we 
creatief te zijn en het op deze manier uit te voeren.  

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u bij de klassenouder terecht of stuur een mail 
naar: maaike.sparidans@dekleinebeer.nl 

Kijk voor meer informatie over de voorleesdagen op: www.nationalevoorleesdagen.nl 
  
 

Vanuit de GGD 

 
Het coronavirus heeft een grote impact op het leven. We krijgen vaker te maken met verdriet, 
teleurstelling en overlijden, ook kinderen. Leren omgaan met verdriet, teleur-stelling en pijn 
hoort bij de opvoeding en het leven. 
 
Belang van de omgeving 
Kinderen die te maken krijgen met een verlies door overlijden zijn voor het begrip hiervan en 
hun ondersteuning afhankelijk van hun omgeving. Juist de volwassenen om hen heen kunnen 
het verschil maken. Maar hoe kun je steun bieden aan je kind? In dit webinar helpen we je op 
weg. 
 
Programma 
Het gratis webinar. Naast theoretische informatie over rouw in verschillende leeftijdsfasen 
worden praktische handvatten geboden om ermee om te gaan. 
 

Maandag 25 januari 2021 
19.30-20.15 uur 

Aanmelden kan via deze weblink: https://ggdhvb.webinargeek.com/tranen-in-mijn-buik-omgaan-
met-rouw-en-verlies-bij-kinderen 
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Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• 11 feb.: Rapport 1  

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

• 15 t/m 19 februari: Voorjaarsvakantie 

• 22 februari: Studiedag: alle kinderen zijn vrij. 

• 23 t/m 26 februari: week van de ouder-(kind)gesprekken.  

 

 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 4 februari 2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


