
Nieuwsbrief van vrijdag 14 oktober 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Afgelopen maandag hadden wij de tweede leerlingenraadvergadering van dit schooljaar en
de betrokkenheid bij de kinderen was weer groot. Het is altijd even wennen om goed naar
elkaar te luisteren en dan ook stil te zijn, maar daar werken we hard aan. De belangrijkste
onderwerpen die maandag aan bod kwamen, waren:

● Naam schoolkrant. Daar gaan wij de volgende keer over stemmen;
● Inventarisatie ideeën voor het 50-jarig jubileum. Deze worden aan de feestcommissie

(nog in oprichting) doorgegeven;
● Veiligheid (ervaringen uitdelen); De kinderen willen positief aangesproken worden.

Ze willen graag dat de leerkrachten vertellen wat ze wel willen zien bij de kinderen in
plaats van benoemen wat niet goed gaat.

Dit is onze leerlingenraad.

Op woensdag was er de schoolfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd. De jury bestond
uit juf Joke (oud-leerkracht en ondersteuner leesonderwijs) en juf Marian (oud leerkracht en
oud-directeur). Er werd prachtig voorgelezen en de jury vond het heel moeilijk om een
winnaar aan te wijzen. Meester Jocha had voor een link gezorgd zodat ouders digitaal
konden meekijken en luisteren.



Tijdens de pauze werd er prachtig gedanst op het lied Gi-ga-groen van de
Kinderboekenweek.

Vanmiddag hadden de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 een (bord)spellenmiddag. De
lokalen van de groepen 1 tot en met 4 mochten ook gebruikt worden. Er was een heel
gezellige sfeer door de hele school. Er deden ook juffen en meesters mee.



Maandag 24 oktober starten wij met een studiedag en zijn de kinderen nog vrij. In de
ochtend gaan wij aan het werk met onze visie en ons schoolplan. In de middag zullen de
leerkrachten onder begeleiding van onze IB-er Suzan en Ingeborg van Zien in de Klas
verder worden geschoold in het gebruik van Leeruniek en Parnassys.

De kledinginzamelingsactie van Bag2School is vanwege logistieke uitdagingen verplaatst
naar vrijdag 18 november.

Indien u een jonger kind heeft dat dit schooljaar of volgend schooljaar 4 jaar wordt, dan
vragen wij u om zo snel mogelijk een inschrijvingsformulier bij meester Stanley te halen en
deze ingevuld weer bij hem in te leveren.

De ouderraad heeft een grote behoefte aan (extra) hulp. Dit kan in de vorm van een
lidmaatschap van de OR, maar heeft u hier geen tijd voor, dan kunt u zich ook aanmelden
om alleen af en toe bij te springen. Graag mailen naar Jessica, OR@obsdegrotebeer.nl.

Belangrijk voor in uw agenda en op de kalender: 15, 16 en 17 mei FEEST De Grote Beer 50
jaar. Er zal speciaal voor deze 3 dagen een feestcommissie in het leven worden geroepen.
Wilt u zich hiervoor aanmelden, dan graag bij mij opgeven door naar het onderstaande
adres te mailen. De commissie zal gaan bestaan uit (ex)teamleden, ouders, oud leerlingen,
leden van de OR, MR en de Communicatiewerkgroep.

Wij maken bij ons leesonderwijs o.a. gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. In de
bijlage vindt u een informatiebrief met tips en suggesties bij het thuis lezen met uw kind.

Namens het hele team van De Grote Beer wens ik u een heerlijke herfstvakantie.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Grein
y.grein@obsdegrotebeer.nl
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