
BERENBABBELS   

Berenbabbels 20-05-2021 

 

AGENDA 
24 mei: 2de Pinksterdag: alle kinderen zijn vrij. 
25 mei: De Entreetoets van groep 7 wordt iets uitgesteld.  
26 mei: Praktisch verkeersexamen groepen 7-8 
02 juni: Berenshow groep 5-6 is uitgesteld en vindt plaats op een andere manier. Wordt vervolgd... 
03 juni: Bleijendijk groep 7-8 (onder voorbehoud) 
07 juni: Smaakweek (onder voorbehoud) 
               Bleijendijk groep 5-6 (onder voorbehoud) 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 10 juni: 
Flore – Puk - Mila 

 

Communicatie 

 
Vakantierooster 2021-2022 
Als bijlage bij deze Berenbabbels vindt u het vakantierooster van het komende schooljaar. 
 
Corona 
Gelukkig hebben we de meeste kinderen weer gezien deze week en sluiten we een nare 
periode af. Laten we hopen dat het hierbij blijft en dat we binnenkort echt kunnen gaan 
versoepelen. Zodra dat kan, zullen we de schooltijden voor alle kinderen weer gelijk laten 
lopen en kunnen klassen weer samen buitenspelen. Ook is de ondersteuning dan weer 
gemakkelijker te realiseren. Nu mogen kinderen uit verschillende groepen niet 
samenwerken en dat beperkt ons enorm. We hopen natuurlijk ook u voor de zomervakantie 
nog in ons gebouw te kunnen ontvangen. 
 
Personele zaken: 
In blijde verwachting: 
Wat een mooi nieuws! Juf Margot en haar partner verwachten hun tweede kindje.  
In een later stadium hoort u wanneer haar verlof zal ingaan. Hiermee houden we rekening 
met de personele groepsbezetting van het komende schooljaar. 
  
Gefeliciteerd juf Margot, we wensen je een fijne zwangerschapstijd toe! 

  
 
 



Vertrek juf Susan: 
Zoals u weet is juf Susan al geruime tijd langdurig afwezig i.v.m. ziekte. Wij zien haar 
geregeld op school om in haar re-integratietraject taken te verrichten. Alhoewel de 
samenwerking prima is en Susan zich hier fijn voelt en graag werkt, heeft zij een persoonlijke 
keuze gemaakt. M.i.v. 1 juni zal Susan niet meer werkzaam zijn op De Kleine Beer en kiest zij 
ervoor om haar tijd volledig aan haar gezin te besteden. Natuurlijk vinden we dit heel 
jammer en respecteren we haar keuze. Susan heeft aangegeven graag als vrijwilliger aan De 
Kleine Beer verbonden te blijven. Daar zijn we blij mee, extra handen zijn heel welkom en de 
deur staat voor haar open. Meester Marijn zal tot de zomervakantie naast juf Margot de 
leerkracht van groep 3-4 blijven. Dit geeft rust in de groep. 
We wensen Susan en haar gezin alle goeds toe en bedanken haar voor haar werkzaamheden 
op De Kleine Beer! Mocht u nog een persoonlijk woordje tot haar willen richten, dan kan dat 
via de mail: s.fahrenfort@dekleinebeer.nl 
 
Verlof Heleen 
Juf Heleen is verwend door een mooie knutselwerk van haar klas en een teamcadeautje! 
Geniet van je welverdiende verlof Heleen! We zien je graag na de zomervakantie weer. 
 

  
 
Groepsbezetting komend schooljaar 
Ieder schooljaar proberen we zoveel mogelijk alle wensen van iedereen in te vullen. Het is 
op dit moment nog niet duidelijk hoe dit eruit komt te zien voor het komende schooljaar.  
 

Wist u dat…… 

  
…we met spoed op zoek zijn naar iemand die op de vrijdagen tussen de middag zou willen  
   surveilleren? Dan kunnen de leerkrachten ook op deze dagen eventjes pauzeren! Alvast  
   dank. 
...er 336 kilo opgehaald is met onze textielactie Bag2School? Dat is € 100,- We zijn er blij  
   mee! 
...de schilders nog eventjes buiten bezig zijn? Door het slechte weer in de vakantie hebben   
   zij wat vertraging opgelopen.  Het wordt in ieder geval erg mooi! 
 
 
 

mailto:s.fahrenfort@dekleinebeer.nl


Sportieve activiteit in het dorp 

 
De voorbereidingen voor de 34ste Jeugdzeskamp zijn weer in volle gang. Dit jaar zal het 
plaatsvinden op zondag 11 juli. 
Vanwege de perikelen rondom het coronavirus, zal het wel in aangepaste vorm plaatsvinden.  
Onderaan deze Berenbabbels vindt u het inschrijfformulier voor de belangstellende kinderen 
uit groep 3 t/m 8. 
 

Vanuit de GGD: 

   
De GGD organiseert weer twee interessante webinars! Aanmelden kan via 
www.ggdhvb.nl/webinars 
 

          
 

         
 

http://www.ggdhvb.nl/webinars


 

Nieuws vanuit de Verkeerswerkgroep 

 
Verkeersweek 
Van 13 mei t/m 4 juni is er een verkeersweek! 

We gaan in deze week extra aandacht besteden aan verkeer. Voor Corona was het mogelijk 

om op de speelplaats een fietscircuit te maken en de fietsvaardigheid van de kinderen te 

verbeteren en spelenderwijs ze te leren hoe gedraag ik mij in het verkeer en waar moet ik 

dan op letten bv. kennis van de betekenis van de verkeerborden, oversteken van een 

zebrapad, stoppen bij een stoplicht. Dit is nu niet mogelijk. We willen dan ook de ouders 

vragen deze week zoveel mogelijk met de kinderen naar school te komen op de fiets of 

lopend zodat ze kunnen ervaren waar ze op moeten letten in het verkeer. We gaan dit met 

turflijsten in de klas bijhouden. In de klas gaan we m.b.v. onze verkeersmethode ook hieraan 

veel aandacht besteden. We hebben voor vrijdag toch nog iets extra's kunnen organiseren. 

Vrijdagmiddag komt er op de Sportlaan een grote vrachtwagen te staan. We gaan met de 

klas dan ervaren wat een chauffeur in zo'n grote vrachtwagen wel en niet kan zien. (dode 

hoek) We willen graag dat de kinderen na deze week een stukje bewuster deelnemen aan 

het verkeer. 

 

Donatie 

Doneer je fiets aan het fietsenplan van de ANWB 

In veel Nederlandse schuurtjes staan ongebruikte fietsen die kinderen voor wie een fiets niet 

vanzelfsprekend is, goed kunnen gebruiken. Heb jij één of misschien zelfs wel meerdere 

fietsen over (liefst wielmaat 24, 26 of 28 inch)? Zijn deze nog in een redelijke tot goede 

staat? Doneer ze dan en help een kind meters maken. 

De verkeerscommissie brengt deze actie van de ANWB graag onder jullie aandacht. Op de 

website van de ANWB staat meer informatie over hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Zie 

onderstaande link: 

https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan#meer-informatie 

 
Gezocht: ouder voor verkeerscommissie 
De verkeerscommissie is op zoek naar een nieuwe ouder die met ingang van het volgende 
schooljaar hierin wil deelnemen. Er stoppen namelijk 2 ouders omdat de kinderen van school 
gaan. Gelukkig hebben we al een ouder die ons wil komen helpen, maar we zijn op zoek naar 
nog een ouder.  
  
De verkeerscommissie bestaat uit 4 ouders en een leerkracht en denkt mee over 
verkeersveiligheid en acties om dit op een leuke manier onder de aandacht van de kinderen 
te brengen. We overleggen 3 tot 4 keer per jaar een uurtje per keer. 
  
Vind je het leuk om mee te denken over verkeersveiligheid? Meld je dan aan! Natuurlijk 
kunnen we eerst ook nog meer informatie geven. Namens de leerkrachten is juffrouw 
Heleen lid van de verkeerscommissie. 
  
Als je je hiervoor wilt aanmelden of meer informatie hierover wilt, kun je een mail sturen of 
bellen naar Mathilde van Beek (Mathildevbeek@gmail.com of 06-28950152) of één van de 
andere leden.  
  

https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan#meer-informatie
mailto:Mathildevbeek@gmail.com


Namens de verkeerscommissie, 
Twan van der Aa - vader Travis (groep 6) 
Sabine de Koning - moeder Giedo (groep 8) en Bas (groep 7) 
Maartje van der Aa – moeder Stefan (groep 7), Sander (groep 6) en René (groep 3) 
Mathilde van Beek – moeder Brent (groep 8) 
 
                                                         

Vanuit de groepen: 

 
Groep 1-2 

In groep 1-2 hebben wij twee nieuwe juffen erbij: juf Linda en juf Cindy! Ze zijn bij ons in de 

klas omdat juf Heleen aan het genieten is van haar verlof. Wij vinden het erg gezellig dat ze 

er zijn! 

De komende weken gaan wij werken over het thema ‘bouwen’. Wij zijn al begonnen met 

huizen bouwen van dozen en melkpakken. Dat is wel even passen en meten. En hoe krijgen 

we eigenlijk het dak stevig op de doos? En allemaal andere vragen die bij ons opborrelden: 

hebben alle huizen een schoorsteen? Hoe maken ze eigenlijk een dak? Hoe komt er water en 

stroom in een huis? Wij gaan de komende weken samen op ontdekking. 

Alle ouders bedankt voor de bouwmaterialen die geleverd zijn en we zijn altijd opzoek naar 

nieuwe materialen.  

  

          
 

 

Groep 3-4 
Wij zijn na de meivakantie begonnen met een supergezellig en leuk thema namelijk: “Op reis 
en vakantie!” Deze week hebben we al geoefend met plaatsen en landen opzoeken in de 
atlas en weten we wie de atlas bedacht heeft en hoe deze vroeger werd gemaakt. 
 
Tevens zijn we gestart met een nieuwe leesmethode: Lijn3 (Groep 3). Wij gaan kijken hoe 
deze methode bevalt. Het thema waar we deze week mee gestart zijn is: “Dieren” 
In dit thema gaan we op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wat kunnen 
jonge dieren meteen na hun geboorte al? Wat zou er gebeuren als zij niet zo veel zouden 
kunnen? Waarom hebben (jonge) dieren een schutkleur? Wat voor voedsel eten 
verschillende diersoorten? Wat is er zo handig aan kunnen vliegen? Hoe kruipt een kuiken 
uit een ei 
Aanvankelijk lezen groep 3 | Lijn 3 | Malmberg | Introductiefilmpje - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=0BQoNGkDhIU


 
Ook is na de meivakantie meester Marijn weer gestart na zijn geboorteverlof van zijn 
dochtertje Elise. Hij staat op donderdag en vrijdag weer voor de klas bij groep 3-4.  

   
 
Groep 5-6 
Wat waren de kinderen blij om weer met elkaar op school te zijn. Samen werken en samen 
leren is toch het leukst. Ondanks de quarantaine en zieke ouders hebben de kinderen toch 
een leuk vakantie gehad. Ze hebben hier leuke verhalen over geschreven.  
 
De berenshow van 2 juni verzetten we. Het thema is een combinatie van ideeën van de klas. 
Het wordt reizen in de vakantie, maar mogelijk ook naar de toekomst en wat doe je allemaal 

op vakantie; sporten       Een mooi compromis gemaakt, dit is ook een onderdeel van de 
burgerschapslessen. We gaan de berenshow filmen en sturen die naar iedereen op. Zo kunnen 
jullie kijken wanneer jullie willen en is het tegelijk een blijvende herinnering aan dit jaar. In 
verband met de wet op AVG krijgt u komende week een formulier om hier toestemming voor 
te geven.  
 
Groep 7-8 
Wat een gekke week hebben we voor de meivakantie gehad. We hopen dat iedereen is 
opgeknapt en dat iedereen toch nog heeft genoten van een fijne vakantie.  
 
Woensdag 26 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats voor groep 7/8. Voor de 
vakantie heeft u hierover al een mail gekregen met daarin meer informatie.  
Alle kinderen komen die dag met de fiets naar school toe. Juf Maaike zal met de kinderen 
mee naar het praktisch verkeersexamen gaan.  
U kunt de route in de tussentijd nog oefenen met uw kinderen. Het start/eindpunt is bij de 
Boerenbond en vandaaruit volg je de bordjes van het verkeersexamen.  
 
Donderdag 20 mei mogen ook alle kinderen met de fiets naar school toe komen. Dan vindt 
er een fietscontrole plaats. Hierbij kijken we of de fiets in goede staat verkeert om deel te 
nemen aan het verkeersexamen.  
 
We gaan de laatste periode in van dit schooljaar en daarbij staan er nog wat 
leuke/belangrijke dingen op het programma: 

- Entreetoets groep 7: u wordt nog op de hoogte gehouden wanneer we hier precies 
mee starten. 

- Eindmusical groep 8: deze vindt plaats op school. Het is nog niet duidelijk of ouders 
hierbij aanwezig mogen/kunnen zijn. De musical wordt sowieso gefilmd.  

- Schoolkamp groep 7/8: We hebben een nieuwe kamplokatie gevonden in Loon op 
Zand. We zijn nog in afwachting van het bestuur van STROOMM en de landelijke 



richtlijnen om te kijken of dit door kan gaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan 
zorgen wij voor die dagen voor een alternatief programma.  

 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• 21 t/m 23 juni: Schoolkamp groep 7-8 (nog onduidelijk in welke vorm dit 
plaatsvindt gezien de maatregelen rondom het Coronavirus). 

• 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 

• 15 juli: Musical groep 8  

• 19 juli: Schoolreis (waarschijnlijk in andere vorm en is afhankelijk van de 
maatregelen). 

• 21 juli: Wisselochtend 

• 22 juli: Afscheid groep 8 in de middag 

• 23 juli: De zomervakantie start om 12.00 uur. Nieuwe schooljaar start op 6 
september. 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 10 juni 2021 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inschrijfformulier Jeugdzeskamp Middelrode  
  
  
Onderstaand formulier dien je vóór 21-06-2021 in te leveren samen met € 10,- inschrijfgeld. 
Op dat moment is je inschrijving pas geldig. Je krijgt van ons een mail ter bevestiging van de 
inschrijving.  
De week voorafgaand aan de zeskamp ontvangt elk team aanvullende informatie over de 
dag zelf.  
  
In het kader van de AVG-wetgeving vragen wij toestemming voor de verwerking van jullie 
persoonsgegevens. Vink aan indien akkoord. 
  

• Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van onze teamgegevens voor 
de Jeugdzeskamp Middelrode. 

• Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens de Jeugdzeskamp Middelrode. 
  
Inleveradres: 
Jolanda Meulenbroek 
Diepven 27 Middelrode 
 
Teamnaam: ………………………………………………. 
  
  
Voornaam     Achternaam 
  
 

1: _______________________  _______________________ 
  

 

2: _______________________  _______________________ 
  

 

3: _______________________  _______________________ 
  

4: _______________________  _______________________ 
  

5: _______________________  _______________________  
  

6: _______________________  _______________________  
 

 

7: _______________________  _______________________ 
   
  

Captain en tevens contactpersoon: 
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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