
BERENBABBELS   

Berenbabbels 15-04-2021 

 

AGENDA 
20 t/m 21 april: Eindcito groep 8 
27 april: Koningsdag, alle kinderen zijn dan vrij 
30 april: Koningsspelen. Een halve dag school. Tussen 12.05 uur en 12.15 uur zijn de 
kinderen uit.  
1 t/m 16 mei: meivakantie 
19 mei: het atelier is verplaatst naar de 21ste.  
20 mei: schoolfotograaf (onder voorbehoud) 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 20 mei: 
Max – Bas – Guusje – Brent – Jari – Romy - Princemhyr 

 
 

Communicatie 

 
De laatste werkdag van Juf Heleen dit schooljaar is op 28 april! Zij neemt haar gespaarde 
uren duurzame inzetbaarheid op. Haar vervangers stellen zich verderop in deze 
Berenbabbels voor. 
 
Groepsverdeling schooljaar 2021-2022 
Het komende schooljaar zal er hetzelfde uitzien als dit schooljaar: groep 1-2, groep 3-4, 
groep 5-6 en een groep 7-8. Welke leerkracht voor welke groep staat volgt zodra dit bekend 
is. Ervaring heeft geleerd dat dit vaak pas in juni helemaal rond is.  
 
Personele zaken: 
Ook meester Marijn ging zijn verlof in met iets moois voor de babykamer. 
 
We hebben op gepaste wijze, met leuke 
cadeautjes en kaartjes, afscheid genomen van 
juf Franka. Meester Marijn neemt haar ICT-
taken over tot aan de zomervakantie.  

 



Hoera!!! De dochter van meester Marijn is 
geboren. Elise en haar moeder maken het 
goed. We wensen Marijn en zijn gezin een hele 
fijne tijd toe. 

 
           
Wijzigingen m.b.t. de vervangingen in groep 1-2 en 3-4: 
Helaas lopen zaken niet altijd zoals gepland. Dat is erg vervelend, maar gelukkig ook weer 
opgelost! 
 
Groep 1-2 
Naast juf Cindy zal ook juf Linda ingezet worden in groep 1-2 na de meivakantie. Linda is een 
bekend gezicht op De Kleine Beer en heeft vorig schooljaar het verlof van Amra opgevangen. 
Wellicht kent u haar nog! U hoort voor de meivakantie hoe de werkverdeling precies zal zijn. 
Dit kan soms wisselen. We zijn blij een oplossing te hebben gevonden met bekende 
collega's. Natuurlijk blijft Amra op donderdag en vrijdag het vaste gezicht in groep 1-2 en zal 
ook de contactpersoon zijn. U kunt haar bereiken via de mail a.blesing@dekleinebeer.nl.  
 
Groep 3-4 
Helaas zal juf Cindy de vervanging in groep 3-4 niet op zich nemen. Dat betekent wisselingen 
de komende weken (tot aan de meivakantie) op de donderdagen en vrijdagen. Vrijdag 15 en 
16 april is oud-collega juf Jolanda er. Hoe de vervanging er volgende week uitziet, zullen we 
middels Klasbord communiceren.  
 
Zowel juf Cindy als juf Linda stellen zich verderop in deze Berenbabbels voor. 
 

Wist u dat…… 

  
…de BSO volgende week weer opgestart wordt? 
...onze school in de steekproef van de Onderwijsinspectie is gevallen m.b.t.   
   themaonderzoek ‘Analyse en afstemming?’ Directie, interne begeleider, leerkrachten  
   groepen 6 en 7 zijn bevraagd? Dit is prima verlopen. 
...we dinsdag 13 april allemaal buiten les hebben gehad dit ivm de buitenlesdag? 
...de juffen van groep 7-8 druk zijn met het regelen van een nieuwe kamplocatie? We  
   hopen tegen die tijd op versoepeling van de maatregelen. 
...alle kinderen van groep 7-8 geslaagd zijn voor hun verkeersexamen? 
...op 26 mei het praktisch verkeersexamen is? 
…er allemaal zonnebloemen zijn gekweekt met de kinderen en deze nu in de klassen staan? 
…groep 8 de musical Expeditie Beachclub gaat spelen? 
...we geïnterviewd zijn door de BaMi voor een advertorial in de editie van juni? De fotograaf  
   komt nog langs en de ouders van groep 1-2 ontvangen vandaag een toestemmings- 
   formulier. 
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Even voorstellen... 

 
Juf Cindy en juf Linda vervangen Juf Heleen na de meivakantie tot en het einde van het 
schooljaar.  
 

Hallo allemaal,   

 
Wat gezellig dat ik bij jullie op school mag komen…  
 Ik zal mezelf even kort voorstellen; Ik ben Cindy en werk 

inmiddels al 21 jaar in het onderwijs. De eerste 11 jaar heb 

ik op De Kleine Beer gewerkt als kleuterjuf. Daarna heb ik 

op meerdere scholen gewerkt en heb ik in de groepen 1 

t/m 8 lesgegeven. Op dit moment zit ik in de invalpool en 

vandaar dat ik gevraagd ben om als invaller bij jullie op 

school les te komen geven. Uiteraard is dit voor mij na al 

die jaren wel bijzonder om terug te mogen komen op mijn 

‘oude schooltje’. Ik zal soms op wisselende dagen werken, 

maar meestal op de woensdagen.  
Ik heb er zin in en hoop jullie snel te kunnen begroeten!!   
 

Groetjes,  
Cindy Wiegmans 

 
 

 
 
 

 
Beste ouders en kinderen van basisschool de Kleine Beer, 

 
 Mijn naam is Linda vissers. Ik woon samen met Huub en 

heb twee kinderen Mike en Lizzy. 
 We wonen in Schijndel. Ik werk nu als invalkracht bij 

STROOMM en heb daarvoor jaren op de Kleine Beer 

gewerkt. Ik heb er erg veel zin in om na de meivakantie te 

starten in groep 1 /2. Dit zal meestal op maandag en 

dinsdag zijn. 
 Laten we er met z`n allen een leuke tijd van maken.   Tot 

dan! 

 
Groetjes, 

Linda Visser 

 
 

 

 

Avond4daagse Berlicum-Middelrode 

 
Ook dit jaar zal er geen gewone avond4daagse kunnen plaats vinden, wel is de organisatie 
van Avond4daagse Berlicum-Middelrode druk bezig om een alternatief evenement te 
organiseren, vooral omdat het ook het 40-jarig jubileum zal zijn.   
Loop mee vanuit huis! in periode zaterdag 29 mei - en zondag 6 juni 2021.   
 
Meer informatie over inschrijven zal na de meivakantie volgen, noteer de data alvast in je 
agenda! www.avond4daagse-balkum-mirroi.nl      

                                                                       
 



Bag2school 

   
De volgende inzameling voor Bag2School is weer begonnen. U krijgt vandaag via uw kind weer 
de flyer mee met alle informatie. Vanwege de geldende corona maatregelen zal het opnieuw 
ingezameld worden bij een ouder thuis.  
Voor deze inzameling is welkom: oude (bruikbare) kleding, gordijnen, lakens, schoenen, etc. 
dit mag je aanleveren in plastic (vuilnis)zakken. Op de flyer staat meer informatie over wat 
wel/niet kan worden ingeleverd.   
 
Alles wordt vrijdag 30 april (voor meivakantie) opgehaald. U kunt nu al 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!              
Hierna is de laatste inzameling van dit schooljaar op vrijdag 16 juli.   

                                                                       
 

Vanuit de groepen: 

 
Groep 1-2 

Wat een lente dit jaar.....!  

Zon, regen, hagel, sneeuw. Er valt dus veel te ontdekken en ervaren in de klas en buiten op 

de speelplaats. Wat hebben we ontdekt en ervaren: 

-de sneeuw voelt anders aan dan in de winter. 

-de sneeuw smelt snel weg door de zon en op plekken waar de zon niet kan schijnen minder   

 snel. 

-het is lente en toch ondanks de kou komen er tulpen, narcissen boven de grond. Wat  

 gebeurt er dan allemaal met de bollen onder de grond en boven de grond. 

-de vogels leggen allemaal verschillende kleuren eieren. Waarom.....Reactie van de kinderen:  

 de eieren vallen op de grond en ze worden groen door het gras of de vogels zien er allemaal  

 verschillend uit dus de eieren zijn verschillend. Slimme antwoorden! 

-de fruitbomen op de speelplaats staan in de bloesem en waarom bloemetjes en geen  

 blaadjes? 

-We hebben tijdens de buitenlesdag zonnebloemzaden gezaaid in potjes en ontdekt dat de  

 zonnebloemen verschillende kleuren hebben en dus de zaden ook verschillend zijn. 

-een schrijfles met stoepkrijt buiten heel anders is dan binnen in de klas. Je kunt dan hele  

 grote bloemen tekenen. 
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Groep 3-4 
 

De afgelopen weken hebben we een groei project met bruine bonen in de klas gehad. Zie 
resultaten op de foto's. Juf Pleun heeft dit project met de kinderen gedaan en hebben elke 
dag een dagboekje bijgehouden.   

                                                   

De laatste dag dat meester Marijn gewerkt heeft voordat hij met verlof ging, hebben de 
kinderen een pyjama en spelletjes dag gehad. Wat een gezelligheid! 

                                        

Thema ‘piraten’ van 4 x wijzer heeft voor mooie resultaten gezorgd. Meten, onderzoeken, 
maken, knutselen, informatie opzoeken op de computer en in boeken, schatkaarten en 
schatten zoals goud, sieraden, munten etc. Worden gemaakt. Wat hebben de kinderen al veel 
geleerd met en van elkaar!   



                                                   

Wat zijn we blij met de het mooie nieuws dat meester Marijn een dochter heeft! Van harte 
gefeliciteerd! Alle kinderen hebben hun wens voor Marijn en zijn gezin op een hartje 
geschreven. Alle zelf gevouwen hartjes zijn aan een felicitatieslinger geregen. En nu….naar de 
brievenbus! 

 
 

  

 
Groep 5-6 
De buitenlesdag was een succes. Naast dat wat we vaker doen, buiten bewegend leren, zijn 
we afgelopen dinsdag ook veel met de natuur bezig geweest. Zo hebben we 
zonnebloemzaadjes in een eigen potje gezaaid. De grootste zonnebloem heet King Kong en 
kan straks wel 3 meter worden! Ze worden voorlopig in de klas verzorgd, daarna verzorgen 
we ze in de kas en daarna gaan ze de moestuin in. In de klas zullen we ook allerlei activiteiten 
doen rondom de zonnebloem. Rekenen, taal, creativiteit,…. In de middag zijn we ook op zoek 
gegaan naar stoeptegel plantjes. Vaak zien we dat als onkruid, maar als je ze goed bestudeerd 
zie je eigenlijk pas hoe mooi ze zijn.  
 

              



Groep 7-8 
Op donderdag 7 april hebben de kinderen het theoretisch verkeersexamen gemaakt en we 
kunnen vertellen dat iedereen is GESLAAGD! 
Wat een bijzonder moment voor de kinderen en wat hebben ze hard gewerkt. Wij zijn dan ook 
heel trots op ze. Op woensdag 26 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats.  
Daar ontvangt u op een later moment nog een mail over.  
 

  

 
 
We zijn druk bezig met het thema van 4 x wijzer over de twee wereldoorlogen.  
Maandag 26 april sluiten we dit af met een tentoonstelling. De toets vindt plaats op donderdag 
29 april.  
 
Op 20-21-22 april vindt de Eindcito plaats van groep 8.  
 
De eindmusical van groep 8 is bekend: Expeditie Beachclub. We hebben de musical al 
doorgelezen en de rollen zijn verdeeld. Iedereen is er erg blij mee, we kunnen niet wachten 
om te gaan starten met het oefenen.  
 
Tijdens de buitlesdag op dinsdag 13 april 
hebben de kinderen van groep 7-8 het 
begin gemaakt met het zaaien van  

prachtige        zonnebloemen.  
We zullen tijdens de rekenles de kinderen 
laten onderzoeken hoe de groeitijd 
verloopt. Maar nog even geduld... 
 
Tijdens het spelen van een  
Zweedsloopspel leerden de kinderen ook 
nog meer weetjes over de WOI en WOII. 

Heerlijk in het        

 

 

 

Leerlingenraad 

 
I.v.m. de maatregelen om leerlingen van verschillende groepen niet bij elkaar te zetten, 

heeft de leerlingenraad digitaal plaatsgevonden via Teams.  

De onderwerpen waren: de ideeënbus, uitproberen van nieuwe methode Engels, terugblik 

van de Buitenlesdag,  en wat door de kinderen zelf werd ingebracht. 



 

In de ideeënbus vonden we een brief van groep 8 over het schoolkamp. De kinderen zouden 

liever met groep 8 alleen op kamp gaan. Dat begrijpen we natuurlijk wel. Van de andere kant 

zitten er maar 5 kinderen in groep 7 en is het een erg gezellige groep. De mening van de 

leerlingenraad is dat het besluit om samen te gaan een goed idee is.  

 

De methoden die zijn uitgeprobeerd zijn Join In, Stepping stones en Groove me. De kinderen 

waren eensgezind; Groove me spreekt het meest aan. Engels leren d.m.v. liedjes vinden ze 

allemaal erg leuk. Een aandachtspunt is wel dat het niet duidelijk is wat het extra aanbod is 

voor kinderen die het te gemakkelijk vinden. Tip aan de werkgroep om dit uit te zoeken 

voordat we beslissen! 

 

Over de Buitenlesdag is de leerlingenraad duidelijk! Dit vinden ze fantastisch en willen ze 

veel en veel vaker. 

 

Dank voor jullie feedback Kensi, Max, Mia, Sky, Janthe en Rafet! 

 

Koningsspelen 30 april 

 
Op vrijdag 30 april vinden de Koningsspelen (sportdag) plaats op De Kleine Beer.  
Alle kinderen mogen die dag sportief gekleed naar school toe komen, leuk als ze iets oranjes 
aan hebben.  
Dit jaar zal het op een andere manier plaatsvinden dan dat jullie van ons gewend zijn.  
Alle groepen gaan met hun eigen groep een rondje maken langs 4 plekken waar steeds 
verschillende sportieve spelletjes gespeeld zullen worden.  
De kinderen zorgen die dag ervoor dat ze zelf fruit en drinken meenemen.  
Het meenemen van een lunchpakket is niet nodig. Ze zijn die dag om 12.05 uur of 12.15 uur 
uit. We hebben er heel veel zin in! 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• 21 mei: Ateliers 

• 25 mei: Start de Entreetoets van groep 7 

• 26 mei: praktisch Verkeersexamen groep 7-8 

• 02 juni: Berenshow groep 5-6 

• 03 juni: Bleijendijk groep 7-8 (onder voorbehoud) 

• 07 juni: Bleijendijk groep 5-6 (onder voorbehoud) 

 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 20 mei 2021 

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


