
Nieuwsbrief van vrijdag 7 oktober 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

We hadden een afwisselende schoolweek. Dinsdag na schooltijd werd de school door het
team versierd met vlaggetjes en posters voor de Kinderboekenweek, precies op tijd voor de
start de volgende dag, woensdag 5 oktober. Meteen om half 9 werd er begonnen met
duo-lezen. Overal in de school werden de kinderen uit de lagere groepen voorgelezen door
kinderen uit de hogere groepen. Het zag er heel gezellig uit!

Om half 12 was het ‘kleedjesboekenmarkt’. De kinderen mochten boeken kopen en
verkopen tegen het vaste tarief van 50 cent. Het was heel fijn om ook veel ouders op het
schoolplein te zien. Deze dag was het ook de Dag van de Leerkracht. Wij zijn door de
ouders enorm in de watten gelegd met koekjes, een lieve kaart en 2 planten, mooi passend
bij het thema van de kinderboekenweek Gi-ga-groen. Heel hartelijk dank allemaal! Ook de
taart en de schoolkrijtjes van onze Stichting Florente vielen in goede aarde.



In het kader van ‘gluren bij de buren’ zijn wij donderdag gestart met de eerste ronde van
collegiale consultatie Volgens een rooster krijgt iedere leerkracht een bezoek van een
andere leerkracht en gaat zelf weer ergens anders kijken. Het is dus heel goed mogelijk dat
uw kind thuis kwam met het verhaal dat juf Yvonne of een extra meester/juf in de groep was
die dag. Het doel van het bij elkaar kijken is inspiratie opdoen en het gesprek over het
onderwijs aangaan.

Wellicht bent u de Grote Beer de afgelopen dagen op Social Media tegengekomen. De
Grote Beer heeft nu een eigen Facebook en Instagram account en daar zijn wij heel blij
mee. Wij zullen hier overigens nooit foto’s met kinderen herkenbaar op plaatsen! Het is fijn
als u ons ‘liked’ of ‘tagged’ :-D

Volgende week staat er op maandag de tweede leerlingenraadvergadering gepland. Op
woensdag is er de schoolfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd en heeft het team in de
middag onder andere overleg over de afgelopen Gouden Schoolweken. De groepen 1-2
mogen op vrijdagochtend speelgoed mee naar school nemen. Houd u er rekening mee dat
andere kinderen er dan ook mee mogen spelen! Groep 5 t/m 8 heeft een spelletjesmiddag met
bordspelletjes. Schermen (computer, telefoon) zijn niet toegestaan.

Fijn weekend!

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