
BERENBABBELS        Berenbabbels 2022-2023    

13-10-2022  

  
AGENDA  
Woensdag 19 oktober: Berenshow 11.00 uur  
Vrijdag 21 oktober: alle kinderen om 12.30 uur uit  
Maandag 24 t/m 28 oktober: herfstvakantie  
Maandag 31 oktober: studiedag, alle kinderen vrijdag  
Dinsdag 1 november: start verkeersweek  
Vrijdag 11 november: start thema Sinterklaas  
  

  
Berenshow 19 oktober    
Op woensdag 19 oktober vindt de eerste Berenshow van dit jaar plaats. Deze 
start  om 11 uur en vindt plaats in de speelzaal van de school. Alle groepen van de 
school verzorgen dan een optreden. Ouders en andere belangstellenden zijn 
daarbij van harte welkom om te komen kijken. De Berenshow van 19 oktober sluit 
het thema: ’We gaan op expeditie’ af, dat deze week is begonnen.   

  

Sinterklaas                                                                                                                     
Op vrijdag 11 november komt de school in Sinterklaassferen. De oudervereniging zal het gebouw komen 
versieren. Ook zullen we die dag de surpriselootjes trekken van de kinderen vanaf groep 5. Een spannende en 
gezellige tijd komt eraan!  
  

Kinderboekenweek/Nieuwe leesboeken   
In alle klassen is de afgelopen week aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek. Bij de Berenshow kunt u daar resultaat van zien. 
Maar niet alleen tijdens de Kinderboekenweek, op De Kleine Beer staat 
lezen iedere dag centraal. Iedere ochtend starten we met lezen. We 
willen het leesplezier van de kinderen stimuleren. Met lezen verover je 
de wereld! Om de bibliotheek up to date te houden en om tijdens deze 
Kinderboekenweek nog extra aandacht aan lezen te besteden, zijn er 
voor alle klassen nieuwe boeken besteld. Wellicht heeft u kind thuis al 
iets verteld over een nieuw boek waarin hij/zij aan het lezen is.   

 
Leerling in Beeld   
Vanaf dit schooljaar werken we bij De Kleine Beer met een vernieuwd 
leerlingvolgsysteem van Cito. Dat heet Leerling in Beeld. Dat betekent 
dat er vernieuwde toetsen komen, die digitaal en adaptief zijn. 
Daarnaast hebben we als school hiermee meer inzicht in de groei van 
de leerlingen t.o.v. de referentieniveaus.   
Het betekent voor groep 7 dat de Entreetoets komt te vervallen. In 
plaats daarvan maken de leerlingen, zoals bij alle klassen, in 
januari/februari en in juni toetsen op basisvakken die de ontwikkeling 
van de leerlingen meten. Deze toetsen geven de leerkrachten meer 
dan voldoende informatie omtrent de mogelijkheden en wat dat 
betekent voor de advisering richting het VO.   



  

Instagram   
Volgt u De Kleine Beer al op Instagram? De.kleine.beer. Leuk als u ons daar gaat volgen!  
  
 

Oproep klankbordgroep schooltijden  
Sinds twee jaar werken we op De Kleine Beer met de huidige schooltijden. Dit rooster is ingevoerd in de 
Coronaperiode en nog niet eerder geëvalueerd. Daarnaast is er het e.e.a. veranderd in de tussenschoolse 
opvang voor de onderbouwkinderen op woensdag. Om die redenen willen we met een aantal ouders gaan 
kijken naar goede stappen richting het vervolg. Bevalt dit huidige rooster bij ouders, bij leerlingen, bij het 
team? Op welke wijze kunnen we dit rooster zorgvuldig evalueren en wat zijn de mogelijkheden voor de 
komende jaren? Dat zijn vragen waar de school graag met een aantal ouders over wil brainstormen. Bent u 
geïnteresseerd om hier mee over na te denken? Stuurt u dan een berichtje naar directie@dekleinebeer.nl of 
loop even binnen bij Inge.   
  

Corona  
Helaas merken we in de directe omgeving van de 
school dat het aantal Corona-besmettingen aan het 
toenemen is. Daarom willen wij u dringend verzoeken, 
bij verkoudheid, een zelftest te doen bij uw kind. 
Mocht u behoefte hebben aan een aantal nieuwe 
zelftesten, vraag het gerust na bij de leerkracht van uw 
kind.   

   

Bericht vanuit vormselgroep  
Beste jongeren uit groep 8,  
Jullie zijn begonnen aan je laatste jaar van de basisschool. Bij dit jaar hoort ook dat je je kunt voorbereiden op 
het sacrament van het heilig Vormsel.   
Sinds dit jaar is het tijdpad veranderd, het Vormseltraject start in maart 2023 en zal dan doorlopen tot 
november 2023. We hebben gekozen voor dit nieuwe tijdpad, zodat we langer samen met de jullie, de 
vormelingen, op kunnen lopen. We beleven graag met jullie mee hoe het is om afscheid te nemen van de 
basisschool en te starten op de middelbare school. In maart 2023 zal er een uitnodiging komen voor de 
informatieavond over het vormsel, daarna kun je samen met je ouders beslissen of je mee wilt doen aan het 
vormseltraject. We wensen jullie een mooie tijd in groep 8 en alvast veel succes met alle toetsen die over een 
tijdje komen en graag tot volgend jaar!  
 Mocht je nog vragen hebben of wil je graag in maart de uitnodiging via de mail ontvangen dan kun je een 
mailtje sturen naar pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl.  
   
Hartelijke groeten,  
Diana Driesen (vormselwerkgroep)  
Pastor Guido Dieteren  
Pastor Isabel van Baal  
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