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Rapporten 

Vandaag hebben alle kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar 

mee naar huis gekregen. Wij zijn ontzettend trots op alle kinderen 

die zo hard hebben gewerkt het afgelopen half jaar. In de twee 

weken na de carnavalsvakantie zijn de oudergesprekken. Vanaf 

groep 4 mogen kinderen daarbij aansluiten. U kunt u hiervoor 

inschrijven via Parro.  

 

Instagram 
Behalve via Facebook, kunt u sinds dit schooljaar De Kleine Beer 

ook volgen via Instagram. De zoeknaam is de.kleine.beer.  

 

Voorstellen: Sanne Vos 
Mijn naam is Sanne en ik ben de 

nieuwe leerkracht voor groep 3/4. Tot 

aan de zomervakantie zal ik op 

woensdag, donderdag en vrijdag de 

klas gaan draaien. Ik heb enorm veel 

zin om met ze aan de slag te gaan de 

komende tijd. We hebben dan ook 

een goede en fijne start gemaakt met 

elkaar vorige week.  

Even kort iets over mijzelf: ik ben 26 jaar en woon in het centrum 

van ‘s-Hertogenbosch. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wijk 

en Aalburg. Ik ben ook een grote dierenliefhebber. Voor mijn 

werkzaamheden als juf heb ik altijd fulltime paardgereden, wat ik nu 

nog steeds graag doe in de avonduren. Op de maandagen en 

dinsdagen studeer ik momenteel een filosofie. Een bezig bijtje dus, 

maar ik houd er dan ook van om actief bezig te zijn en mezelf te 

ontwikkelen. Dit hoop ik ook zeker over te kunnen brengen aan de 

leerlingen.  

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan zeker niet om eens 

binnen te wandelen in ons lokaal. Verder kunnen jullie mij bereiken op het volgende mailadres: 

sanne.vos@dekleinebeer.nl  

 

Wie weet tot snel!  

Sanne Vos.  
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    Volg ons 

AGENDA  

 

16 februari: Rapport 1 

17 februari: Carnavalsviering, 12.30 

uur school uit 

20 t/m 24 februari: 

Voorjaarsvakantie 

27 februari: Studiedag: alle kinderen 

zijn vrij 

28 februari t/m 10 maart: ouder-

kind gesprekken 

1 maart: start thema: Je bent sterker 

dan je denkt! 

10 en 11 maart: NL doet  

https://dekleinebeer.nl/
https://www.instagram.com/de.kleine.beer/
https://www.facebook.com/DeKleineBeer
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Carnaval  
Morgen barst het carnavalsfeest op De Kleine Beer los. We hebben er zin 

in dit traditionele feest op onze gezellige wijze met alle kinderen te 

vieren. Iedereen mag verkleed naar school komen. Het programma 

voorziet de echte feestgangers, maar ook de kinderen die het prettiger 

vinden gezellige activiteiten te doen. In de aanloop naar carnaval zijn er 

al een aantal ‘gekke’ dagen geweest en hebben de kinderen hun best 

gedaan op carnavalsknutsels die inmiddels in verschillende winkels in 

Berlicum te bewonderen zijn.  

Vrijdag is de school om 12.30 uur uit en lunchen de kinderen thuis.  

 

Inzamelingsactie  
Vanwege de ramp in Turkije en Syrië hebben we als school besloten een inzamelingsactie lege flessen 

te houden. De afgelopen week zijn er ontzettend veel lege flessen verzameld in ons dramalokaal. 

Daarnaast gaat het bedrag wat we met de laatste kledingactie hebben opgehaald ook 

naar Giro 555. In totaal hebben we met De Kleine Beer een bedrag van € 270,45 

verzameld wat overgemaakt wordt naar het Rode Kruis.  

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor het mee inzamelen van lege flessen.  

 

Studiedag 
Maandag 27 februari, de dag na de carnavalsvakantie, hebben we op school een studiedag. De 

kinderen blijven die dag thuis. Met het team gaan we bespreken op welke wijze we de komende vier 

jaar ons onderwijs het beste vorm kunnen blijven geven en waar we de komende vier jaar in willen 

gaan groeien. Dit vertaalt zich in een het schoolplan 2023-2027. Dit schoolplan zal voor de 

zomervakantie afgerond zijn.  
 

Website 
Onze vernieuwde website is online. Kijkt u gerust eens op www.dekleinebeer.nl  

U kunt ook via deze site inmiddels verlofaanvragen doen, mocht u dat prettig vinden.  

De Kleine Beer doet –Doe je mee? 
 

NL Doet 
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart organiseert het Oranje Fonds met NLdoet een grote 

vrijwilligersactie. Ook dit jaar zullen we tijdens dit evenement actief zijn om op vrijdagochtend ons 

schoolplein schoon te maken en op te knappen, en de moestuin weer lenteklaar te maken. Op 

zaterdagochtend gaan we binnen aan de slag met schilderen.   

 

Er is al hard gewerkt aan de voorbereidingen en planningen voor deze dag, en we hebben ook al 

vrijwilligers van buiten school die zich hebben aangemeld. We zoeken nog hulp om tijdens deze 2 

ochtenden het schoolplein voorjaars klaar te hebben en 

binnen ook een frisse opknapbeurt uit te voeren.  

 

Vrijdagochtend 10 maart of zaterdagochtend van 09:00 tot 

12:00 zullen we aan de slag gaan, help je ook mee? Om op een mooie ochtend gezamenlijk buiten of 

binnen de handen uit de mouwen te steken. Na de carnavalsvakantie zal er informatie zijn met details 

over wat we van plan zijn, en kun je je aanmelden als je hierbij kunt helpen op school, of via 

www.nldoet.nl  

 
 

https://dekleinebeer.nl/
https://www.instagram.com/de.kleine.beer/
https://www.facebook.com/DeKleineBeer
http://www.dekleinebeer.nl/
http://www.nldoet.nl/
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Speuren naar sporen 

 
Jeugd-Natuurgroep-Gestel houdt zaterdagmiddag  

4 maart weer haar maandelijkse wandeling in de natuur,  

voor kinderen en hun ouders of grootouders. 

 

Dieren kunnen zich heel goed verstoppen maar je kunt wel hun sporen vinden. 

Pootafdrukken, poep en haren kunnen je dan veel leren over dieren die je niet vaak ziet. Ook hebben 

ze hun eigen paadjes in het bos.  

Ben je een echte speurneus en vind je het leuk om naar sporen te zoeken in de natuur?  

Doe dan mee aan deze speurtocht met Jeugd-Natuurgroep-Gestel! Misschien vind jij wel poep van 

een vos. 

 

  
 

Ga jij mee op speurtocht? 

Startplaats: Haanwijk 4 a, 5271 VG, Sint-Michielsgestel (gebouw van Brabants Landschap). 

Tijd: Van 14:00 tot 16:00 uur. 

Meer informatie: Michel van de Langenberg,  

tel: 06-224 329 41 of michel.langenberg@home.nl 

 

Het lidmaatschap voor het hele gezin is € 10  per kalenderjaar,  

(één keer meedoen is € 2) contant te betalen op de zaterdagmiddag.  

Je hoeft je van te voren niet op te geven. 

 

https://www.natuurgroepgestel.nl/jeugd 

  

 

 
 

https://dekleinebeer.nl/
https://www.instagram.com/de.kleine.beer/
https://www.facebook.com/DeKleineBeer
mailto:michel.langenberg@home.nl
https://www.natuurgroepgestel.nl/jeugd

