
Nieuwsbrief van vrijdag 20 januari 2023

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Schaatsen gaat niet door
In de agenda stond dat wij op vrijdag 10 februari met groep 5 t/m 8 zouden gaan schaatsen.
Dit gaat helaas NIET door. De Jaap Edenbaan houdt nog vast aan het schema dat zij tijdens
de coronaperiode hanteerden, hierdoor kunnen wij per groep maar 1,5 uur schaatsen in
plaats van de gehele dag. Er is een leuk alternatief bedacht. De betreffende ouders
ontvangen hierover een brief per aparte mail.

TopOntdekkers
Het nieuwe thema Beestenbende is een groot succes. De foto’s spreken voor zich.

Ter afsluiting van het thema Beestenbende gaan de kleuterklassen op vrijdag 17 februari
naar een kinderboerderij en de groepen 3 tot en met 8 op dinsdag 21 februari naar Artis.



Inloop koffie/thee
Volgende week vrijdag, 27 januari, is er tussen half 9 en 9 uur een inloop
koffie/thee-halfuurtje met mij in onze teamkamer. Dit is een mooi moment om elkaar te
ontmoeten, even te spreken en/of vragen te stellen.

Vacature in de Raad van Toezicht Florente basisscholen
We zoeken een frisse blik! 

Twee ervaren interne toezichthouders gaan Florente basisscholen helaas verlaten. Ondanks
dat ze het naar hun zin hebben, gaan ze weg omdat hun zittingstermijn verstrijkt. Het goede
nieuws is dat we ruimte hebben voor twee kandidaten in het Algemeen Bestuur -
bijvoorbeeld betrokken ouders of verzorgers - die relevante werkervaring en competenties
op het gebied van personeel & organisatie of onderwijs & kwaliteit hebben. 

Het Algemeen Bestuur komt ongeveer één keer per twee maanden bij elkaar. De functie van
lid Algemeen Bestuur wordt beloond met een onkostenvergoeding.

Laat het ons weten als je verstand hebt van of ervaring met: 

● ontwikkelingen in het (primair) onderwijs, 
● processen op het gebied van kwaliteitszorg, 
● personeelsbeleid, of
● organisatieontwikkeling. 

Meer weten?
Kijk op www.florente.nl

Of

Stuur een mail – eventueel met je cv - naar e.vandentol@florentebasisscholen.nl of naar
w.theijs@florentebasisscholen.nl. Het lijkt ons leuk van je te horen en nemen snel contact
met je op! 

Leerlingenraad
De eerstvolgende bijeenkomst van de leerlingenraad is verzet van 13 naar 20 februari 2023.

Feestcommissie 50 jaar De Grote Beer
Aanstaande dinsdagavond komt de voltallige feestcommissie bij elkaar om verdere plannen
te maken en taken te verdelen. Mocht u nog tips of ideeën hebben, dan horen wij dat graag.

http://www.florente.nl


Sneeuwpret
Wat een sneeuwpret vandaag op het schoolplein en onderweg naar en van de gymles!

Er werden plannen gemaakt en er werd samengewerkt, zogenaamde ‘21-eeuwse’
vaardigheden.

Veel kinderen klaagden na het buitenspelen over natte voeten en handen. Bij deze het
verzoek om de kinderen waterdichte schoenen/laarzen en/of reserve sokken mee te geven
als het sneeuwt of regent.

Toetsperiode
De toetsperiode zit in een afrondende fase. Aan de hand van onder andere de resultaten
van deze toetsen worden komende week de rapporten geschreven om op 9 februari mee te
geven met uw kind. Daarna volgen de rapportgesprekken in de week van 13 februari 2023.
Vanaf groep 5 voeren we deze met ouder en kind. De toetsresultaten worden ook gebruikt
om onze kwaliteit van het onderwijs te evalueren op onze studiedag op vrijdag 24 februari
2023.

Berendokter gezocht
Helaas is onze grote beer beschadigd tijdens de kerstborrel. Is er een berendokter aanwezig
op school? Wij zoeken iemand die handig is met naald en draad en dit ook in huis heeft.



Voor op de agenda
maandag 30 januari 2023 Laatste werkdag Suzan Straver (IB-er)
dinsdag 7 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8
donderdag 9 februari 2023 Rapport 1 mee naar huis
maandag 13 februari 2023 Start week van de rapportgesprekken
vrijdag 17 februari 2023 Groepen 1-2 naar kinderboerderij
maandag 20 februari 2023 13 uur leerlingenraad
dinsdag 21 februari 2023 Groepen 3 tot en met 8 naar Artis
vrijdag 24 februari 2023 Studiedag en start vakantie
woensdag 17 mei 2023 De Grote Beer 50 jaar FEEST vanaf 17 uur

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

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

mailto:y.grein@obsdegrotebeer.nl

