
BERENBABBELS   
Berenbabbels 08-07-2021 

 

AGENDA 
09 juli: Rapport 2 mee naar huis 
12 juli: Week van de facultatieve ouder-(kind)gesprekken en preadviesgesprekken groep 7  
15 juli: 19.00 uur musical groep 8 
21 juli: Wisselochtend 
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. Nieuwe schooljaar start op 6 september.   

 

JARIGEN: VAN HARTE GEFELICITEERD! 
t/m 22 juli: Robin 

 

Communicatie 

 
Personele zaken: 
 
Zoals in de brief van d.d. 23 juni is aangekondigd, zal juf Maaike ons gaan verlaten. Wat 
nieuw is, is dat juf Marieke haar droombaan heeft gevonden. Zij gaat drie dagen als 
onderwijskundig leider werken bij een ander bestuur. Voor deze functie is ze vlak voor de 
studieweek benaderd en hebben wij kennisgenomen van haar beslissing. Dit vinden we 
natuurlijk bijzonder jammer! De laatste 2 weken zijn we druk bezig geweest met de 
uitdagingen die op ons pad zijn gekomen. Gelukkig hebben we een mooie oplossing 
gevonden, waarin we alle vertrouwen hebben.  
 
Het betekent wijzigingen in de personele bezetting: 

Groepen Personele inzet Opmerkingen 
Groep 1-2 Juf Heleen op maandag t/m woensdag en juf 

Amra op donderdag en vrijdag. 
  

Groep 3-4 Vervanger op maandag en Meester Marijn van 
dinsdag t/m vrijdag 

Half januari keert juf Margot 
terug en stopt de vervanging.  

Groep 5-6 Juf Katja   
Groep 7-8 Juf Esther op maandag t/m woensdag en juf 

Marjon op donderdag en vrijdag 
 

 
Hieronder vindt u een persoonlijke noot vanuit Maaike en Marieke: 
 
Afscheid juf Maaike 
“Met heel erg veel plezier heb ik 14 jaar bij De Kleine Beer gewerkt. Maar voor mij is het nu 
tijd voor vernieuwing en verandering. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe baan 
en deze heb ik gevonden bij de Caleidoscoop in Empel, waar ik volgend jaar ga starten in 
groep 7.  
Ik heb er heel veel zin in om daar te gaan starten, maar vind het ook heel jammer om hier 
weg te gaan. Bedankt voor alles en wie weet zien we elkaar nog wel een keertje”.  
Groetjes, Maaike 



 
Afscheid juf Marieke 
“Wat een heerlijke drie jaar heb ik op De Kleine Beer gehad. En in de drie jaar heb ik veel 
gedaan en gezien, groep 5-7 met Franka, groep 3-4 met Margot en dit jaar met Maaike groep 
5-6. Daarnaast ook de plusklas gedraaid en natuurlijk samen met het team gewerkt aan het 
ontwerp rondom begaafdheid voor mijn studie. Alle reden om te blijven. Maar dan word je 
gebeld en krijg je je droombaan aangeboden..... Dan kan je niet anders dan volmondig ja 
zeggen. En dat heb ik gedaan!  Ik kijk terug op een hele leuke tijd bij De Kleine Beer. Ik sluit 
me aan bij Maaike, bedankt voor de fijne tijd en hopelijk zien we elkaar nog!” 
 
Versterking van het team  
Na fijne sollicitatiegesprekken zullen meester Marijn en juf Katja deel uit gaan maken van 
het vaste team van De Kleine Beer. Hier zijn we enorm blij mee! In de volgende 
Berenbabbels stelt juf Katja zich voor en de kinderen maken komende week kennis met 
haar. Meester Marijn heeft dit jaar naast Margot in groep 3-4 gewerkt als vervanger. Heel 
fijn dat hij vanaf september tot half januari 4 dagen in de week de leerkracht van groep 3-4 
zal zijn. Wanneer Margot terugkomt, zullen ze samenwerken. Daarnaast hebben we nog 
invallers van het zwangerschaps-en bevallingsverlof van juf Margot. Dat is waarschijnlijk juf 
Cindy op de maandag in groep 3-4, juf Suzaine en meester Arno. Arno en Suzaine zullen 
vooral de ondersteuning in gaan vullen en zijn beiden gekoppeld aan onze invalpool. 
 
Schooltijden 
Op dit moment zijn er nog niet veel aanmeldingen voor de TSO op de woensdagen. We 
vinden het fijn om tijdig te weten om hoeveel kinderen het gaat, zodat dit met 't-Kasteeltje 
afgestemd kan worden. 
 
 

Wist u dat…… 

  
…de kinderen van groep 7-8 een fantastisch schoolkamp hebben gehad? We hebben  
   genoten van de foto’s op Klasbord. 
…de kinderen in groep 3 nieuwe leesmethodes uitgeprobeerd hebben en wij het nieuwe  
   schooljaar gaan starten met de leesmethode Lijn 3 en bijbehorende schrijfmethode  
   Klinkers? 
…we de afgelopen maanden allemaal proeflessen hebben gegeven voor een nieuwe    
   Engelse methode? 
…we volgend jaar gaan werken met de Engelse methode: Groove Me? 
…we op maandag 19 juli de sportdag inhalen welke eigenlijk gepland stond voor de  
   meivakantie? 
...we alle ouders hartelijk bedanken voor het sparen van de Doekoes bij COOP? We hebben  
   Voor €194,- leuke dingen mogen bestellen voor de kinderen voor o.a. het buitenspel. 



                                      
                   
 

Nieuws vanuit de groepen: 

 
Groep 1-2 

Groep 1/2 heeft het over de zomer! Buiten is het regenachtig maar de zon schijnt volop in de 

klas. Er worden veel zonnen geknutseld! En natuurlijk zijn ook alle kinderen de zonnetjes in 

huis      .  

De zon is fijn! Maar mogen we er eigenlijk lang in staan zonder bescherming? Wat is 

verbranden? Wat doet zonnebrand? Hoe kun je je nog meer beschermen? We gebruiken 

ook water om ons af te koelen, maar waarom moeten we zuinig zijn op water? 

 

Er zijn ook elke dag een paar kinderen zonnetjes van de dag: die kinderen geven we een boel 

complimenten! Ze stralen! En we ontdekken dat het eigenlijk ook wel leuk is om  

complimenten te geven aan een ander. Zo straalt iedereen in de klas! 

 

Bij kwink leren we hoe je soms een donderwolk in je hoofd kunt hebben als iets niet lukt. We 

luisteren naar een rustig muziekje en worden weer rustig. We proberen daarna een zonnetje 

tevoorschijn te laten komen in ons hoofd die dingen zegt als: ‘Ik kan het, gewoon blijven 

oefenen’, ‘De volgende keer gaat het vast beter’ en ‘Ik vraag gewoon om hulp!’.  

 

Juf Linda heeft ons een nieuw spelletje geleerd voor tijdens het buitenspelen: knakworst-

tikkertje. We zijn er dol op en hebben het nergens anders meer over!!  

 



      
 

Groep 3-4 

De afgelopen weken zijn wij gestart met het 4x wijzer thema ‘op reis/vakantie’. De kinderen 
hebben spullen meegenomen om te laten zien in de klas. Via Google Earth hebben de 
kinderen op de touchtable een rondreis gemaakt door Europa en bekende plekken zoals de 
Eifeltoren, Big Ben etc.  
 
Juf Pleun heeft een doe-rekenles gegeven over meten met water in bekers, bakjes, kannen, 
mokken en het schatten van inhoud.  
 
Met het mooie weer hebben we gymles met waterspelletjes op het schoolplein gedaan. Wat 
hebben de kinderen ervan genoten.  
 
Wij zijn in de klas fanatiek aan het oefenen met de tafels. Op www.tafeldiploma.nl kunnen 
de kinderen thuis ook oefenen. Ook op de touchtable zitten veel leuke oefenspelletjes en 
wordt deze ingezet om te oefenen.  
 
 
Groep 5-6 
 
Bij 4x wijzer zijn we bezig met Noord- en Zuid-Nederland. De kinderen maken een brochure 
voor de familie van juf Sara als zij naar Nederland komen. Waar kunnen ze slapen, wat is er te 
doen en te zien.  
De CITO’s zijn ook weer achter de rug en komen vrijdag in het rapport mee naar huis. Zoals 
verwacht scoren de meeste kinderen naar verwachting of sommige ook beter. Dat is mooi.  
 
Van een aantal ouders krijg ik een mail met de vraag of het wenselijk is om een gesprek te 
hebben. Mochten jullie ook nog twijfelen dan stuur me gerust een mail.  
 
Nog een paar weken samen en dan is het tijd voor afscheid en een welverdiende vakantie.  
 
 
 

http://www.tafeldiploma.nl/


Groep 7-8 
Wat hebben we een fantastisch schoolkamp gehad met deze leuke club kinderen.  
We hebben ervan genoten. Hieronder een kleine impressie van het schoolkamp. 

                         
De afgelopen weken heeft groep 7 de Entreetoets gemaakt. In de week van 12 juli vinden de 
preadviesgesprekken plaats. U ontvangt van ons hiervoor nog een uitnodiging via Teams.  
 
Op woensdag 14 juli mag groep 7 (samen met groep 5-6) naar de eindmusical gaan kijken van 
groep 8.  
 
Donderdag 15 juli om 19.00 uur is de eindmusical voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 8. 
U heeft hierover al een aparte mail ontvangen, lees deze even goed door. Aan alle ouders 
wordt gevraagd bij binnenkomst het triageformulier in te vullen. Bij klachten blijft u uiteraard 
thuis. 
In de mail heeft u ook belangrijke informatie over de afscheidsdisco en het uitzwaaien van 
groep 8 ontvangen 
 
 

Bag2school 

 
De laatste inzameling voor Bag2School van dit schooljaar is weer begonnen. Voor de 
studieweek hebben de kinderen een flyer met informatie over deze inzameling mee naar 
huis gekregen. Dit zal opnieuw ingezameld worden bij een ouder thuis. 
Voor deze inzameling is welkom: oude (bruikbare) kleding, gordijnen, lakens, schoenen, 
knuffels 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 16 juli opgehaald. Tot dan kunt u uw textiel inleveren, u kunt hiervoor 
tijdstip af stemmen met Karlijn: via email karlijn_wilms@hotmail.com of via app:  
06-4030 3365. 
 
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling! Volgend schooljaar zullen er weer 
nieuwe data komen om textiel in te leveren. 
 

                                                                                                                    
 

 

 

 

Vooruitblik: belangrijke data en wat kunt u verwachten? 

• De zomervakantie start op 23 juli om 12.00 uur! 

• De eerste schooldag is op 6 september 2021  

 

De volgende Berenbabbels verschijnt op 22 juli 2021 

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

 

 
 


