
Nieuwsbrief van vrijdag 4 november 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

We hadden wederom een heerlijke week waarin er door iedereen hard is gewerkt. Het is fijn
om de kinderen en de ouders ‘s ochtends de school in te zien komen. Wij hopen dat dit zo
blijft en dat er geen Corona maatregelen nodig zullen zijn. Hier kunnen wij zelf enigszins
invloed op uitoefenen door:

- regelmatig onze handen te blijven wassen;
- te niezen en hoesten in onze elleboog;
- bij ziekte thuis te blijven en
- bij twijfel (verkoudheidsklachten) een zelftest te doen (zijn bij Stanley op te halen).

Verkeersveiligheid rondom de school
Deze week was de handhaver van de gemeente Ouder-Amstel een aantal maal aanwezig.
Heel fijn! Wij merken dat de verkeersveiligheid voor de school dan veel beter is. Vandaar
ook het verzoek om het gebruik van de auto zoveel mogelijk te beperken en de
verkeersregels te respecteren.

Batterijen Battle
De Grote Beer is ingeloot om mee te doen met de landelijke Batterijen Battle van 7 tot en
met 25 november. Uw kind krijgt vanmiddag een flyer mee naar huis met daarin o.a. de
spelregels. Wij hopen dat we kunnen rekenen op uw hulp!

Vanuit de organisatie STIBAT hebben wij de volgende informatie ontvangen om met u te
delen:

Wat is de Batterijen Battle? De Batterijen Battle is een wedstrijd tussen basisscholen in
Nederland. In drie weken tijd verzamelen kinderen zo veel mogelijk lege batterijen. Dat helpt
het milieu, aangezien de metalen in lege batterijen gerecycled en daarna hergebruikt
worden. Bijvoorbeeld om een nieuwe step van te maken. De Batterijen Battle wordt
georganiseerd door Stibat, de organisatie die alle inzamel activiteiten voor lege batterijen in
Nederland coördineert.

Wat zijn de prijzen? De hoofdprijs is een spetterende show van illusionist Victor Mids. Dit
keer niet op tv, maar op onze eigen school! Als tweede prijs kunnen we een Mad Science
Techniekdag winnen. Dan wordt de school voor één dag omgetoverd tot laboratorium. Tot
slot sparen we sowieso € 0,25 per ingeleverde kilo lege batterijen. Meedoen loont dus echt.

Wat moeten de kinderen doen? Het is de bedoeling dat kinderen in en om hun eigen huis
speuren naar lege batterijen. Elk gezin bezit gemiddeld 28 lege batterijen. Ze slingeren los in



huis of zitten in oude apparaten als fietslampjes en rookmelders. Laat uw kind goed zoeken
in elk vertrek.

Welke batterijen wel en niet?
Voor de Batterijen Battle mogen kinderen alleen deze huishoudelijke batterijen inleveren:
AA, AAA, 9 Volt, C, D en knoopcellen. Andere batterijen, apparaten met ingebouwde
batterijen en oplaadbare accu's - bijvoorbeeld uit laptops – mogen dus niet.

Wat zijn de spelregels? - Verzamel in en om het eigen huis zoveel mogelijk lege batterijen. -
Haal geen lege batterijen op die al zijn ingeleverd bij winkels of bedrijven. - Plak de plus- en
minpool van knoopcellen en 9 Volt batterijen af met tape of plakband. - Doe kapotte,
verroeste of lekkende batterijen in een plastic zakje of vershoudfolie. - Lever de lege
batterijen in op school, in de speciale inzamelton van Stibat.

Hoe kunt u helpen? Stimuleer uw kind om mee te doen aan de Batterijen Battle. Help
verantwoord zoeken, lees samen de folder die wij op school hebben uitgedeeld en benadruk
het nut van de actie. Hoe meer lege batterijen we met z'n allen verzamelen, hoe beter dat is
voor het milieu en natuurlijk: hoe groter de kans dat Victor Mids naar onze school komt!

Werkgroep Ouderbetrokkenheid
De werkgroep Communicatie heeft haar naam veranderd in Werkgroep
Ouderbetrokkenheid. Vanmiddag kwamen wij voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. Er is
gesproken over ouderbetrokkenheid, de verjaardag van De Grote Beer en de vraag hoe het
nut van de vrijwillige ouderbijdrage beter onder de aandacht van de ouders/verzorgers te
kunnen brengen.

Versieren school
De Grote Beer staat bekend om haar prachtig versierde school tijdens de feestdagen. Ook
dit jaar staan er twee avonden gepland om de school, met leerkrachten én ouders, om te
toveren in sinterklaas- dan wel kerstsfeer. Op donderdagavond 10 november versieren wij
vanaf 19 uur de school voor Sinterklaas, op dinsdag 6 december doen wij dat voor kerst.

Belangrijk voor op de agenda
woensdag 9 november : 18.45-20.00 uur Voorlichtingsavond VO groep 8
donderdag 10 november : vanaf 19 uur school versieren sint
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

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

Yvonne Grein


