
Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

De week zit er weer op en ik heb in de afgelopen 3 weken met heel wat collega’s en ouders
mooie en goede gesprekken gehad. Fijn om die grote betrokkenheid bij de kinderen en de
school zo te kunnen meemaken. Ik kreeg ook terug dat mijn nieuwsbrief zeer op prijs wordt
gesteld dus daar ga ik graag mee door.

Wij begonnen de week op maandagmiddag met de eerste vergadering van de
leerlingenraad. Van alle groepen 4 tot en met 8 waren er twee vertegenwoordigers
aanwezig. We hebben eerst kennis gemaakt en daarna de twee belangrijkste onderwerpen
van de kinderen, de toiletten en het schoolplein, besproken. Ik was erg onder de indruk van
de betrokkenheid van alle deelnemers. Er zijn aantekeningen gemaakt die met de
leerkrachten zijn gedeeld. De volgende leerlingenraad is op maandag 10 oktober
aanstaande.

Omdat het zo belangrijk is nog even een keer de mededeling dat Bag2school op vrijdag 28
oktober weer kleding komt ophalen. Het is fijn als oude kleding thuis wordt opgespaard en
die vrijdag schoon mee naar school wordt genomen in een afgesloten plastic zak.

De informatieavond afgelopen dinsdag was wat ons betreft een groot succes. We misten wel
nog wat ouders, maar de opkomst was in ieder geval groter dan vorig schooljaar. Wat was
het fijn om elkaar weer even te zien en te spreken. Door de leerkrachten is er veel informatie
verstrekt over de gang van zaken en de afspraken in de groep en in de school. Via de
leerkracht(en) krijgen jullie per mail de informatie ook op papier. Wij kregen alleen maar
positieve feedback op het koffie/thee moment tussendoor. Ook wij waren er heel blij mee,
even contact met een ouder van vorig jaar en informeel kennismaken. We gaan dit erin
houden.

Er waren 39 inschrijvingen voor deelname aan de naschoolse activiteit van Mad Science.
Vanwege het enorme aantal is de groep in tweeën gesplitst. Vanuit een aantal ouders was er
het initiatief om, net als vorig jaar, aan te bieden bij de kinderen te blijven zodat deze
tussendoor op de gang snel hun boterham kunnen eten. Het gaat maar om een kwartiertje
en dat is te kort om thuis te gaan eten en te lang als je met je boterham buiten in de regen of
de kou moet zitten. Heel fijn! Jullie initiatief en inzet wordt zeer gewaardeerd.

Aanstaande maandag start de inschrijving voor de startgesprekken.Tijdens de gesprekken
hebben wij het erover hoe het thuis gaat en hoe op school. Vanaf groep 5 wordt het gesprek
met het kind erbij gevoerd. Wij vinden het belangrijk om het gevoel van eigenaarschap bij
het kind te vergroten en samen met elkaar te bespreken wat er goed gaat en waar nog hulp



bij nodig is. En hier dan concrete afspraken over te maken. Tijdens de gesprekken met het
kind erbij is het belangrijk dat jullie kind deelneemt aan het gesprek en dat er niet alleen over
haar/hem wordt gesproken.

Op dinsdag vertrekt groep 8 op schoolkamp naar Schiermonnikoog. Ze hebben er erg veel
zin, er werd deze week in de school al enthousiast geoefend voor de Bonte Avond.

Fijn weekend!

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