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Hoog bezoek 
Op 5 december hebben we hoog bezoek ontvangen op De Kleine 

Beer. Sinterklaas kwam langs! Sinterklaas is met zijn pieten in alle 

groepen een kijkje komen nemen en heeft hele leuke 

klassencadeaus uitgedeeld. Ook bij het Berenhuis is Sinterklaas 

langs geweest. Het was een feestelijke en gezellige dag. 

Complimenten ook aan alle kinderen en ouders die zulke mooie 

surprises hebben gemaakt!  

 

Programma Kerstdiner 
Even een herhaling uit de vorige nieuwsbrief:  

Op donderdag 22 december hebben we in alle klassen een gezellig 

Kerstdiner van 17.30 uur tot 19.00 uur. We willen u vragen om 

samen met uw kind hiervoor hapjes te bakken/koken/regelen.  

Voor de onderbouw: 6 hapjes per kind 

Voor de bovenbouw: 8 hapjes per kind 

Vanaf deze week hangen bij alle klassen lijsten waarop u kunt 

aangeven welke hapjes/drankjes u en uw kind verzorgen.  

Voor de ouders is er in het muzieklokaal een borrel die wordt 

verzorgd door de Ouderraad en het Berenhuis.  

Om 18.30 uur sluiten we met alle kinderen en ouders de avond 

gezamenlijk af met een Kerst-Berenshow.  

Op vrijdag 22 december worden de kinderen om 8.30 uur op school 

verwacht en mogen ze om 12.30 uur weer naar huis.  

Graag tot dan! 

 

Kerstateliers 
Voor de 2de keer dit schooljaar gaan we een Atelierochtend houden. Die 

van 21 oktober was een groot succes. De volgende Atelierochtend is op 

woensdagochtend 21 december.  

De leerkrachten en een externe dansleerkracht zullen de workshops 

verzorgen, maar we zijn nog op zoek naar ouders die bij ateliers willen 

helpen. Want een paar extra handen zijn zeer welkom.  

We zullen o.a. weer kerststukjes gaan maken, koken of bakken, dansen en 

timmeren.  

De ateliers starten om 9.00 uur en zullen tot 12.00 uur duren.  

U kunt zich aanmelden om te helpen bij juf Marjon. M.vanpinxteren@dekleinebeer.nl  

Hopelijk tot 21 dec! 

 

 

 

AGENDA  

 

21 december: Kerst ateliers 

22 december: Kerstdiner 17.30 uur 

22 december: Berenshow 18.30 uur 

13 december: 12.30 uur school uit 
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Traktatiebeleid 
Voor veel ouders (en ook kinderen) is het op dit moment niet duidelijk wat het 

traktatiebeleid van de school is bij verjaardagen. Als school streven wij naar 

een zo gezond mogelijke omgeving voor de kinderen, maar bij een feestje mag 

daar best een beetje vanaf geweken worden.  

Wilt u bij de traktaties rekening houden met de volgende wensen vanuit 

school: 

- Graag een kleine traktatie 

- Een traktatie zonder snoep 

- Geen cadeautjes 

Mocht u nog vragen hebben hierover, neemt u dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind.  

 

Enquête schooltijden 
Afgelopen maand hebben de meeste ouders meegedaan aan de korte enquete over de huidige 

schooltijden. Daaruit kwam naar voren dat een grote groep ouders het niet prettig vindt dat er twee 

verschillende eindtijden zijn op woensdag. De werkgroep 

Schooltijden en de MR hebben ingestemd met het voorleggen 

van een nieuw voorstel. Deze week heeft u van ons (op papier) 

een nieuwe enquete ontvangen waarbij u uw voorkeur aan 

kunt geven qua schoolrooster wat voor de hele school geldt.   

De werkgroep Schooltijden gaat alle enqueteformulieren 

sorteren en bespreken waarna er een voorstel voor een nieuw 

schoolrooster gedaan wordt richting de MR.  

 

Leerlingvolgsysteem 
In de maand januari staan er Citotoetsen op het programma die de ontwikkelingen van de kinderen 

meten. Aan de hand van deze toetsen kunnen leerkrachten inschatten op welke gebieden leerlingen 

nog extra begeleiding nodig hebben. De toetsen zullen niet in de eerste week na de Kerstvakantie 

afgenomen worden.  

 

Nationale voorleesdag 25 januari 
De leerlingenraad is druk bezig geweest met het uitnodigen van 

bekende Nederlanders om op onze basisschool te komen 

voorlezen. Jochem Myer, John de Bever, Paul van Loon en prinses 

Amalia zijn benaderd. Helaas kunnen zij allemaal niet. Ook de 

burgemeester van Sint Michielsgestel is door de leerlingenraad 

gevraagd, en hij komt wel. Dat is een grote eer!  

Daarnaast zijn er al een aantal ouders die ook met een klein groepje kinderen willen komen voorlezen 

én gaan de bovenbouwkinderen bij de onderbouwkinderen voorlezen.  

 

Fijne vakantie! 
Via deze weg willen we als team u allen een hele fijne vakantie wensen met gezellige kerstdagen en 

een rustig en gezond nieuw jaar!  
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