
Nieuwsbrief van vrijdag 13 januari 2023

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Leesonderwijs
Goed leren lezen is belangrijk, maar plezier hebben in lezen is nog belangrijker. 1 keer per
maand starten de kinderen de dag met een half uur samen lezen. Kinderen uit verschillende
groepen worden aan elkaar gekoppeld om ergens in de school samen te lezen. Prachtig om
te zien.

Leerlingenraad
Afgelopen maandag was er weer een bijeenkomst van de leerlingenraad. Deze keer haakte
een lid van de oudergeleding van de MR aan. De kinderen konden mooi verwoorden waar
wij mee bezig waren geweest en vooral wat er bij hen nog speelt. Het belangrijkste en
steeds terugkerende thema voor de kinderen is het schoolplein. Hoe deze interessanter te
maken en hoe hiervoor geld in te zamelen? Daar wordt hard over nagedacht. Wordt
vervolgd!



Kwaliteit van het onderwijs
Met het hele team van De Grote Beer zijn wij dit schooljaar gestart met het verbeteren van
de kwaliteit van het onderwijs, onder andere door middel van het vergroten van kennis en
vaardigheden van onze methodes. Afgelopen dinsdag hadden wij een training van een
rekenspecialist. Zij nam ons mee in de doorgaande leerlijn vermenigvuldigen en de
mogelijkheden van onze rekenmethode WIG5.

Florente
Ter afsluiting van de eerste schoolweek in het jaar 2023 organiseerde het onderwijsbureau
voor vandaag een nieuwjaarsborrel om zo alle collega’s in de gelegenheid te stellen elkaar
te ontmoeten aan de start van dit nieuwe jaar.

Start toetsperiode
Volgende week start de toetsperiode voor de groepen 3 tot en met 7. Groep 8 is deze week
al gestart. Er wordt ons regelmatig gevraagd wat er thuis ter voorbereiding aan kan worden
gedaan. Ons advies is om te zorgen voor gezond eten, regelmaat en een goede nachtrust.

Schone ramen
De collega’s zijn blij gemaakt met schone ramen. Een ouder van De Grote Beer heeft op de
laatste woensdag van de kerstvakantie een hele dag ramen gelapt. Heel hartelijk dank!!!

Goede voornemens
Bijna alle kinderen de hele week op tijd op school. Wat fijn!

Deze week was de handhaver er twee keer in de ochtend bij de start van de dag. Voor de
kinderen te voet en op de fiets is het veel veiliger zonder al die openzwaaiende autodeuren.
Bij deze dus nogmaals het dringende verzoek om de auto om de hoek te parkeren of uw
kind uit te laten stappen bij de kiss and ride, ook als er geen handhaver aanwezig is.

Voor op de agenda
maandag 6 februari 2023 Start week adviesgesprekken
donderdag 9 februari 2023 Rapport 1 mee naar huis
maandag 13 februari 2023 13 uur leerlingenraad
vrijdag 24 februari 2023 Studiedag en start vakantie
woensdag 17 mei 2023 FEEST vanaf 17 uur

Een heel fijn weekend, namens het hele team van De Grote Beer,

Yvonne Grein
Directeur obs De Grote Beer
y.grein@obsdegrotebeer.nl
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