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Open dag 
Binnenkort houden we een open dag op onze school. Heeft u nog 

kennissen/buren/vrienden die op zoek zijn naar een passende 

basisschool? Op 22 maart geven we de hele dag door 

rondleidingen. Zegt het voort, zegt het voort…  

 

Voorstellen: Seina vd Brand  
Mijn naam is Seina van den Brand, ik ben 

22 jaar oud en ik ben voortaan 

werkzaam op De Kleine Beer als 

onderwijsassistent, bij de groepen 1-2, 

5-6 en 7-8. Vroeger heb ik ook op De 

Kleine Beer gezeten en een onwijs fijne 

tijd gehad, waar ik veel mooie 

herinneringen aan heb. Ik vind het 

daarom ook super dat ik nu een steentje 

kan bijdragen aan het leerproces en de 

ontwikkeling van de leerlingen. En 

natuurlijk het belangrijkste: het maken 

van mooie herinneringen met deze lieve 

kinderen! 

 

Ateliers 29 maart  
Voor de 3de keer dit schooljaar gaan we een Atelierochtend 

houden. Die van 21 december ligt nog vers in ons geheugen. Dat 

was een groot succes.   

Op woensdagochtend 29 maart zal deze ochtend plaatsvinden. De 

leerkrachten en een externe vakdocent zullen de workshops 

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

willen helpen. Fijn dat er zich al enkele ouders hebben aangemeld 

maar nog een paar extra handen (en gezelligheid) zijn zeer welkom.   

We zullen o.a. weer koken of bakken, tekenen en schilderen, stopmotion  

filmpjes maken knutselen en 

yoga. De ateliers starten om 9.00 

uur en zullen tot 12.00 uur duren.   

U kunt zich aanmelden om te 

helpen bij de leerkracht van uw 

kind(eren).    

Hopelijk tot 29 mrt!  

  
 

AGENDA  

 

17 maart: Snuffeldag oude boeken 

20 t/m 24 maart: Week van de 

lentekriebels  

22 maart: Open Dag 

22 maart: 11.00 uur Berenshow  

29 maart: ateliers  

5 april: Buitenlesdag 

10 april: Tweede Paasdag: alle 

kinderen zijn vrij 

13 april: Schoolfotograaf 

 

Nieuwsbrief 

Maart 2023 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF  

 

- Open dag 

- Voorstellen: Seina vd Brand 

- Ateliers 29 maart 

- Oude boeken 

- Berenshow 

- Schoolfotograaf 

- Schoolvakanties 

- Robotmania bibliotheek 

- Korfbalclinic 

 

    Volg ons 

https://dekleinebeer.nl/
https://www.instagram.com/de.kleine.beer/
https://www.facebook.com/DeKleineBeer
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Oude boeken 

Afgelopen week is met NL doet de bibliotheek helemaal opgeschoond. Alle boeken die weg mogen 

liggen in een marktkraam in de hal van de school. Alle klassen zijn al gaan kijken of er boeken zijn die 

kinderen graag willen hebben. Als u ook nog eens wilt snuffelen in de boeken, kom dan vrijdag 17 

maart naar school om eens te kijken. Voor alle boeken die daarna nog overblijven, krijgen een 

zinvolle plek.  
 

Berenshow 
Op woensdag 22 maart hebben we de volgende Berenshow, in het thema van ‘je bent sterker dan je 

denkt’. De Berenshow start om 11.00 uur. Leuk als u kunt komen kijken. Ook opa’s/oma’s, oppassen 

e.d. zijn van harte welkom.  

 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 13 april komt de schoolfotograaf naar De Kleine Beer. Haren in de krul, mooiste pakje 

aan òf juist lekker op z’n doordeweeks… Er wordt van iedereen een portretfoto gemaakt. Ook de 

broertjes-zusjesfoto’s en de klassenfoto’s worden deze dag genomen.  

 

Schoolvakanties  
Hieronder vindt u alvast een overzicht van de schoolvakanties en vrije dagen voor het schooljaar 

2023-2024. De studiedagen/middagen worden op een later moment bekend gemaakt.  

Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2023 

Kerstvakantie  25 december t/m 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024 

2e paasdag  1 april 2024 

Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2024 

Hemelvaart  9 en 10 mei 2024 

2e Pinksterdag  20 mei 2024 

Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2024  
 

Robotmania  
Ben jij ook helemaal gek van robots en wil je graag zelf op onderzoek uit hoe deze te bouwen 

en te programmeren? Lijkt het je daarnaast ook leuk om te experimenteren met VR? Dan is deze 

drieluik op woensdagmiddag echt iets voor jou! 

Robotica en VR 

Kijk voor kaartjes en info op www.huis73.nl 

5-12-19 april '23 Bibliotheek Berlicum 

15.00 - 16.15 uur 

Den Durpsherd 

Huis73.nl 

Robotmania in Bibliotheek Berlicum | woensdag 5 april 2023 om 15:00 
 

 

https://dekleinebeer.nl/
https://www.instagram.com/de.kleine.beer/
https://www.facebook.com/DeKleineBeer
https://huis73.op-shop.nl/24062/robotmania-in-bibliotheek-berlicum/05-04-2023
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