
Nieuwsbrief van vrijdag 2 december 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Al enige tijd was de geluidsinstallatie niet meer 100% betrouwbaar. Dat is ook niet gek, de
vorige installatie werd al in 2007 geleverd. Deze week heeft Meester Stanley de heren van
AEM uit Duivendrecht geassisteerd met het installeren van de nieuwe audio-apparatuur.
Tijdens de sinterklaasviering aanstaande maandag wordt deze ingewijd.

STIBAT Batterijen Battle
De witte tonnen met batterijen worden uiterlijk volgende week opgehaald. Wij hebben de
aantallen kilogrammen doorgegeven en een bevestigingsmail ontvangen. Hierin schrijft het
STIBAT onder andere:

Zo kiezen wij de winnaars
Zijn alle ingezamelde lege batterijen gewogen? En zijn de gewichten van de eventuele

tussentijdse ophalingen opgeteld bij de eindgewichten? Dan is het tijd om te bepalen wie de

winnaars zijn! Die belangrijke taak is toegewezen aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Over de

Vest. Op basis van het gewicht per leerling bepalen zij welke scholen hebben gewonnen.

Save the date: 22 december
Natuurlijk wil je weten of jullie school een show van Victor Mids of een Mad Science Teckniekdag

heeft gewonnen! Het blijft nog even spannend. Uiterlijk donderdag 22 december maken we de

winnaars van de Batterijen Battle per e-mail bekend. De winnende scholen krijgen ook een

telefoontje van ons. Nog even geduld dus!

Bedankt voor het meedoen met de Batterijen Battle en we duimen voor jullie!

Leerlingenraad
Een van de punten die door de leerlingen tijdens een leerlingenraadvergadering is
ingebracht, is het gezelliger maken van de toiletten. De groep 6/7 is hier al voortvarend mee
aan de slag gegaan. Wij hopen dat deze foto’s de andere groepen inspireren om ook hun
toiletten ‘op te leuken’.



5 december Sinterklaasviering
Aanstaande maandag is het zo ver, Sinterklaas komt op bezoek bij obs De Grote Beer. Voor
een goed verloop van de aankomst vragen wij jullie om de kinderen om 8.20 uur zelfstandig
de school in te laten lopen om hun tas op te hangen en met hun jas aan in de klas te
verzamelen. De ouders/verzorgers zijn meer dan welkom om bij het aankomstfeestje buiten
aanwezig te zijn. Graag wachten aan de kant van de fietsenstalling. Dat kan buiten het hek,
maar ook binnen het hek, achter de pionnen. De kinderen komen met de leerkracht naar
buiten en gaan op ‘hun’ plek staan. Na het toezingen en ontvangen van Sinterklaas op het
schoolplein, gaan de kinderen met de leerkrachten weer mee naar binnen.

Er is die dag sprake van een continurooster voor alle groepen. Dit betekent dat alle kinderen
hun lunch mee naar school nemen en dat de school om 14 uur uit is. De kinderen die
gebruik maken van de BSO Partou worden om 14 uur opgehaald, de kinderen van de
andere opvangen om 15 uur. Het uur overbrugging wordt door het team van De Grote Beer
verzorgd.



Omkleden voor en na de gym groepen 5 tot en met 8
Het team van De Grote Beer vindt het heel erg belangrijk om de kinderen vanaf groep 5 mee
te geven dat douchen na het sporten gezond en fris is. Maar, in de praktijk levert de douche
afspraak te veel uitzonderingen op. Daarnaast merken wij dat er soms onrust ontstaat
wanneer een leerkracht de kinderen moet aansporen of de kleedkamer binnen moet komen.
Wij zijn hier binnen het team over in overleg, zodat wij hier heldere afspraken over kunnen
maken. Voor nu weten wij wel al dat wij het belang van de veiligheid (sociaal-emotioneel en
lichamelijk) meer prioriteit gaan geven dan het belang van een goede hygiëne. De leerkracht
is te allen tijde verantwoordelijk voor wat er in de kleedkamer gebeurt, dus is het wel
noodzakelijk dat deze (na aankloppen) altijd naar binnen moet kunnen gaan.
Voor nu hebben wij de volgende afspraken voor de groepen 5 tot en met 8:

- Douchen is niet meer verplicht;
- De kinderen krijgen drie minuten en dan klopt de leerkracht of een andere

medewerker van De Grote Beer op de deur van de kleedkamer. Dat is het teken dat
de tijd bijna om is;

- De leerkracht of medewerker van De Grote Beer klopt altijd voordat hij of zij de deur
van de kleedkamer open doet;

- Een kind blijft nooit alleen achter in de kleedkamer. Het een na laatste kind wacht
totdat het laatste kind ook klaar is;

- De leerkracht kan, als de veiligheid van een of meer kinderen in het geding is of
dreigt te zijn, altijd de kleedkamer binnengaan (na kloppen).

Wij vinden het belangrijk om jullie als ouders/verzorgers hier nu al in mee te nemen. Het is
fijn als jullie hier thuis ook over in gesprek gaan en bovengenoemde  afspraken met jullie
kind bespreken.

School versieren kerst
Aanstaande dinsdagavond 6 december (vanaf 19 uur) gaat er weer een team van ouders en
leerkrachten de school ‘omtoveren’ van sinterklaas- in kerstsfeer. Er wordt niet alleen hard
gewerkt, het is ook gezellig. De ouderraad zorgt altijd voor wat te drinken met wat lekkers
erbij. Alle hulp is welkom!

Voor op de agenda
woensdag 21 december kerstdiner 17.30 - 19 uur
Meer informatie volgt na Sinterklaas.

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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