
BERENBABBELS   
Berenbabbels 22-07-2021 

 

AGENDA 
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.                 
02 sept.: Startberenbabbels en digitale schoolgids via mail. 
06 sept.: Eerste schooldag 

 

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 02 september 
Yannick – Pepijn - Amélie - Sarah – Kai – Mia – Philou – Lucy – Stefan – Bas – Luna – Noa 
Jurre - Collin 
Welkom: 
Yara – Yalou – Zayn - Bjorn 

 

Communicatie 

 
Personele zaken: 
Ondersteuning en Plusklas: 
De ondersteuning wordt vormgegeven op maandagen en dinsdagen door onze vervangers 
Suzaine Pullen en Arno Vogels op de donderdagen en de vrijdagen. Zoals het er nu uitziet zal 
de Plusklas vanaf oktober opgestart worden door een Stroommcollega die enorm veel 
ervaring heeft met deze doelgroep. 
 
TSO 't-Kasteeltje 
M.i.v. komend schooljaar hebben zich voldoende leerlingen aangemeld om de TSO op de 
woensdagmiddagen voor de kinderen van groep 1 t/m 4 te realiseren van 12.30 u tot 14.15 
u. Daar zijn we erg blij mee. De prijs is op dit moment € 5,85. 
Bij meer aanmeldingen zal de prijs zakken. Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met 
't-Kasteeltje: info@t-kasteeltje.nl 
 
Klasbord 
Klasbordapp editie 2019 stopt ermee. Alle foto's kunt u downloaden tot 1 aug. In het nieuwe 
schooljaar ontvangt u een code voor de vernieuwde Klasbordapp editie 2021! Deze kunt u 
natuurlijk alvast installeren op uw telefoon. 
 
   

Even voorstellen 

 
Hieronder stelt juf Katja zich aan u voor: 

“Hallo allemaal, ik ben Katja. Ik ben 27 jaar en woon samen met mijn vriend Mathijs en kat 
Bella in Den Bosch. Ik word gezien als een sportief persoon, zo wandel ik bijna dagelijks en 
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sport ik hiernaast tot 3 á 4 keer in de week. Hiernaast vind ik het ook heerlijk om met 
vrienden af te spreken. 

Ik heb onlangs het zij-instroom traject op de PABO afgerond en mag nu als échte juf aan de 
slag bij jullie op de Kleine Beer. Ik heb er zin in om te starten in het nieuwe schooljaar. Deze 
weken ben ik af en toe aanwezig geweest om de school en de kinderen al een beetje te leren 
kennen. Dit beviel mij al erg goed! 

Voor het zij-instroom traject was ik werkzaam als kinderoefentherapeut op verschillende 
scholen in Utrecht. Ik hielp kinderen met motorische achterstanden. Denk aan hulp bij het 
schrijven en knutselen (pengreep, schrijfhouding, handschrift, ruimtelijke oriëntatie) en 
problemen bij het gymmen (angst, springen, onhandig bewegen) en daarnaast problemen in 
de motoriek in het dagelijks leven (eten met mes en vork, veters strikken). Op De Kleine Beer 
krijg ik de mogelijkheid om collega’s te adviseren in de motoriek mocht dat nodig zijn en ga 
ik me verdiepen in het schrijfonderwijs, wellicht kunnen hierbinnen verbeteringen 
plaatsvinden.    

Ik wens jullie allemaal een fijne (gezonde) vakantie toe en hoop iedereen te ontmoeten in 
het nieuwe schooljaar! 

Groeten, Katja”. 

                                                  

Vanuit de OR (ouderraad): 

 
Vanwege het vertrek van OR-leden wijzigt de samenstelling. Ook zijn de klassenouders voor 
het komende schooljaar bekend: 
  
De verdeling van de klassenouders in het nieuwe schooljaar wordt als volgt: 

• Groep 1-2: Mijke Dobbelsteen (moeder van Sjors) en Marloes Dullaart (moeder van 
Riva) 

• Groep 3-4: Céline Neep (moeder van Philou) en Sylvia van Osch (moeder van Maud) 

• Groep 5-6: Lotte Janssen-Westerveld (moeder van Lucy) 

• Groep 7-8: Franny van der Burgt (moeder van Sky) 
 
Daarnaast is er een nieuwe voorzitter: Yanayca Driessen (moeder van Yara en Yalou)  en een 
nieuwe penningmeester: Robert Nouwens (vader van Fender).  
  
Omdat juf Maaike afscheid neemt van De Kleine Beer worden haar taken overgenomen door 
andere leerkrachten. Besloten is de leerkrachten om beurten te laten aansluiten bij de 



ouderraadvergaderingen. Dit heeft als grote voordeel dat alle leerkrachten betrokken zijn bij 
de ouderraad en de leden van de ouderraad ook alle leerkrachten leren kennen. 
  
Mathilde verlaat de OR en we zijn haar enorm dankbaar voor haar trouwe inzet als 
penningmeester. Bedankt Mathilde!  

                                                               
 
 

Bag2school 

 
Wat fijn dat weer veel ouders textiel gespaard hebben voor De Kleine Beer. Jaarlijks levert 
dat toch een mooie bijdrage op. Deze keer was dat 297 kilo (€87,10). Ook na de vakantie 
sparen we door en kunt u uw kleding op school inleveren. De ophaaldatum is 29 september! 
 
 

Nieuws vanuit de groepen: 

 
Groep 1-2 

Bij groep 1-2 kregen we bezoek van de mama van Tobias. Zij kwam een Engels boek 

voorlezen. Het ging over een krokodil die niets wilde delen, niemand mocht in de rivier 

spelen. De krokodil kreeg kiespijn, maar niemand die hem hielp. Gelukkig was er een 

dappere muis die hem wel hielp. Hij was daarna zo blij met de hulp dat alle dieren in de 

rivier mochten spelen. Hij leerde te delen! Het verhaal moest daarna natuurlijk meteen 

worden nagespeeld in de zandtafel.  

 

                           
 

Afgelopen maandag was het spelletjesochtend. Juf Pleun (stagiaire) had het georganiseerd 

en wat was het leuk: spijkerpoepen, ringwerpen, kloslopen, knikkeren, stoepranden, blik 

gooien en sjoelen. De kinderen hebben ervan genoten. Bedankt juf Pleun! 

 



                             
 

Groep 3-4 
De laatste weken van het schooljaar hebben wij met groep 3-4 regelmatig in het speeltuintje 
kunnen spelen. Wat was dat fijn en gezellig om samen te spelen en te ontspannen!  
 
Afgelopen maandag hebben we de Koningsspelen-spelletjesochtend ingehaald op het 
schoolplein. Juf Pleun heeft alles bedacht voor haar schoolopdracht. We hebben een leuke 
ochtend gehad! Juf Pleun haar stage zit erop, wat hebben we veel geleerd! Heel erg bedankt 
voor alles, juf Pleun! 
 

      
 

     
 
Alle kinderen in groep 3-4 hebben heel hard gewerkt en hebben een mooi rapport gekregen! 
Een hele fijne en zonnige zomervakantie gewenst!  
 
Groep 5-6 
De laatste weken en week staan in het teken van afscheid nemen. Van elkaar, van juf Sara en 
van juf Marieke. We hebben ook een top 10 gemaakt van onze leukste dingen van dit jaar. 
Deze zijn niet groots i.v.m. Covid-19, maar we hebben er wel van genoten.  
 



Top10:  

• Sinterklaastablet en tabletpen 

• Virtueel schoolreisje 

• Cupsong oefenen met de klas 

• Juf tegen de klas spel  

• Bewegend leren bij allerlei activiteiten 

• Watergevecht 

• 2 keer in quarantaine 

• Thermometer in de klas om aan te geven hoe je je voelt 

• Pyjamaparty door opruimspel 

• Spel elkaar leren kennen/ klas inrichting 
 
De spelletje afgelopen maandag waren ook leuk. Sommige waren lastig en kostten meer 
doorzettingsvermogen.  

   
 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de fijne gesprekken, samenwerking en alle 
momenten die we samen hebben gehad. Een hele fijne zomer en wie weet tot ziens! 
 
Groep 7-8 
Wat hebben we genoten van de eindmusical van onze 12 kanjers uit groep 8!  
Ze hebben stuk voor stuk hun talenten op toneel waargemaakt. Met tranen in onze ogen 
hebben we vol bewondering gekeken!  
Na de musical hebben we alle kinderen nog eens goed in het zonnetje gezet. We waren als 

groep 8 juffen opeens 30 jaar ouder.            
We haalden herinneringen op over onze lieve groep 8 kinderen van het schooljaar 2020-2021. 
Elke leerling werd nog even in het zonnetje gezet en er werd onthuld hoe deze talenten zich 
hebben ontwikkeld. 

Wat hebben we genoten van deze 12 kanjers, die helemaal klaar zijn voor de brugklas!      
“Blijf jezelf, want jij bent uniek!” 
 
Onze lieve groep 7 kinderen hebben woensdag al kennis gemaakt met hun nieuwe 
klasgenoten. Met leuke spelletjes zijn ze al veel over elkaar te weten gekomen. Na de vakantie 
breiden we de kennismaking verder uit.  
Eerst gaan we genieten van een welverdiende vakantie, en kunnen we terugkijken op een 
bijzonder schooljaar met een hele fijne groep.  
We zullen jullie als groep missen, maar de herinneringen blijven altijd!  
 
Ouders, bedankt voor jullie vertrouwen in ons! 
Groetjes juf Maaike en juf Esther  



 

     
 
 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

De eerste schooldag is op 6 september 2021                                                                                               
De volgende Berenbabbels verschijnt op 2 september 2021 

Het team van De Kleine Beer wenst u allen een fantastische zomer toe! 

 

 
 
 


