
Nieuwsbrief van vrijdag 18 november 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

We sluiten vandaag een relatief (gelukkig maar) rustige week af in een prachtig versierde
school. Morgen komt Sinterklaas per boot aan in Duivendrecht en er gaan een paar
teamleden van De Grote Beer meevaren.

Batterijen Battle
Er zijn al boven verwachting veel batterijen ingeleverd. We hebben de tonnen gewogen en
kwamen in totaal op 77 kilogram batterijen!

Bag2school
Er zijn heel wat zakken met kleding naar school gebracht. Hartelijk dank allemaal!



Leerlingenraad
Afgelopen maandag kwam de leerlingenraad voor de derde keer weer bij elkaar. Er werd
door alle leerlingen enthousiast meegedaan en de tijd vloog voorbij. Deze keer is er gestemd
over de naam van de schoolkrant. Het is geworden: DeGroteBerenKrant! Daarnaast werd
er in tweetallen nagedacht over nieuwe leerpleinen en een rustige plek voor een
‘time-out-bankje’ op de bovenverdieping.

Feestcommissie De Grote Beer 50 jaar
In mei gaan wij de verjaardag van onze mooie school uitgebreid vieren. Inmiddels is de
feestcommissie in oprichting, o.a. bestaande uit teamleden, ouders en een oud-leerkracht.
Wij kunnen nog hulp gebruiken. Aanmelden kan nu nog via y.grein@obsdegrotebeer.nl.

Traktaties verjaardag
Hierbij willen wij nogmaals het verzoek doen om uw kind kleine en eetbare traktaties mee te
geven. Gelukkig gaat het meestal goed, maar we zien ook dat er soms een cadeautje bij zit.
Enerzijds geeft dit gedoe als er een cadeautje verdwijnt of wordt verloren, anderzijds kan op
deze manier een morele verplichting worden gelegd bij mensen die dit niet kunnen of willen
nakomen.

Continurooster 5 december
Op 5 december is de school om 14 uur uit in verband met Sinterklaas. De opvang start
echter pas om 15 uur. Voor de kinderen die zijn opgegeven, verzorgt de school een
overbrugging van dat uur.

Belangrijk voor op de agenda
donderdag 24 november : kinderen zetten schoen op school
dinsdag 29 november : 9.00-11.00 uur Informatieochtend nieuwe ouders
maandag 5 december : sintviering tot 14.00 uur (continurooster) hele school
dinsdag 6 december : vanaf 19 uur kerstversiering aanbrengen

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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