
Nieuwsbrief van vrijdag 16 december 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Het was een relatief rustige week tussen het sinterklaas- en het kerstfeest in. We hadden
afgelopen week in groep 1-2A Machtelt van der Meer op bezoek. Zij start in de week van 16
januari 2023 als collega van Zoë. Wij zijn heel blij - vooral in deze tijd van lerarentekorten -
dat Machelt bij ons komt werken.

Afgelopen donderdag kwam Patricia in groep 7 kijken of zij het laatste gedeelte van haar
LIO-stage bij ons wil komen doen. Zij was erg enthousiast over de klas en de school, maar
moet nog even nadenken of zij het uur reistijd per dag wel of niet wil aangaan. Wij hopen
aanstaande maandag op een positief antwoord.

Vanochtend kwam Taylan zich aanmelden voor een maatschappelijk minor stage vanuit zijn
hbo-opleiding. Hij komt hier een paar weken op de donderdag en de vrijdag vrijwilligerswerk
doen en start volgende week in de onderbouw. Taylan heeft al een aantal maal gelezen met
kinderen uit groep 6, dus hij is al een bekende van De Grote Beer.

Save the date
Gisteren kwam de feestcommissie De Grote Beer 50 jaar! voor de eerste keer bij elkaar. Het
was een mooie mix van ouders, oud-collega’s, oud-leerlingen en oud-ouders. Er zijn al wat
taken verdeeld. De belangrijkste taak is die van het verspreiden van de save the date. Een
daar hebben wij jullie als ouders, collega’s en leerlingen ook voor nodig. Het is bedoeling dat
de reünie op woensdag 17 mei 2023, van 17 tot 21 uur groots wordt bezocht. Er zijn al
allemaal mooie plannen waar wij dinsdag 24 januari verder mee aan de slag gaan.
Zegt het voort!

Reminder: Kerstviering woensdag 21 december
Op woensdag 21 december aanstaande hebben wij weer ons jaarlijkse kerstdiner, van 17.30 uur
tot 19.00 uur, voor alle groepen. Ieder kind neemt iets lekkers te eten of te drinken mee naar
school.  De school sluit die dag gewoon om 12.15 uur zodat de middag kan worden gebruikt om
alle tafels goed neer te zetten en de klas te versieren. Om 17.20 uur gaat de deur open en kan
het eten naar de klas worden gebracht. Het is de bedoeling dat alle kinderen feestelijk gekleed
naar school komen.

Tijdens het kerstdiner kunnen de ouders elkaar ontmoeten in het kerstcafé in het speellokaal. De
OR zal zorgen voor een hapje en een drankje erbij. Voor de rust in de klassen is het nodig dat de
ouders ook echt in het speellokaal blijven tijdens het kerstdiner, dus ook niet even…..!

Om 17.30 uur gaat de deur van het lokaal dicht en start het kerstdiner. Het diner is rond 19 uur
weer afgelopen. 5 minuten ervoor gaat de deur open en kunt u uw kind in de klas komen halen.



Obs De Grote Beer op sociale media

obs De Grote Beer op facebook
obs De Grote Beer op instagram

Onveilige verkeerssituatie
Helaas gebeurt het nog steeds dat kinderen met de auto voor de deur worden afgezet of
opgehaald. Voor kinderen die met de fiets aankomen kan dit voor een onveilige situatie
zorgen. 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.

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

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

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086698623329
https://www.instagram.com/p/Cl32QBys2MS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:y.grein@obsdegrotebeer.nl

