
Nieuwsbrief van vrijdag 9 december 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Op maandag 5 december kregen wij op school Sinterklaas op bezoek. De kinderen stonden
vol verwachting klaar op het schoolplein. Sinterklaas kwam aan op zijn paard Ozosnel. Eerst
waren er optredens in het speellokaal en daarna bezocht hij alle groepen. Het was een meer
dan geslaagde dag!



Afgelopen week was er weer een enthousiast team van ouders en leerkrachten ‘s avonds in
de school om de school in kerstsfeer te brengen. Het resultaat is fantastisch!

Obs De Grote Beer op sociale media
De Grote Beer is als moderne 50-jarige ook op Social Media. Wij vinden het heel fijn als u
ons daar komt opzoeken en liked en/of vrienden met ons wordt. Wij willen onze
naamsbekendheid vergroten en ook zorgen voor een grote opkomst tijdens ons
jubileumfeest op woensdag 17 mei 2023. Onze Facebookpagina is te bereiken via de link

obs De Grote Beer op facebook en ons Instagramaccount via obs De Grote
Beer op instagram.

Kerstviering woensdag 21 december
Op woensdag 21 december aanstaande hebben wij weer ons jaarlijkse kerstdiner, van 17.30 uur
tot 19.00 uur, voor alle groepen. Ieder kind neemt iets lekkers te eten of te drinken mee naar
school. In de klas hangt vanaf maandag een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat voor
feestelijk lekkers er meegenomen gaat worden. Van tevoren (uiterlijk dinsdag 20 december)
moet uw kind een bord met een beker en bestek (voorzien van naam) in een plastic zak bij de
leerkracht afgeven.

De school sluit die dag gewoon om 12.15 uur zodat de middag kan worden gebruikt om alle
tafels goed neer te zetten en de klas te versieren. Om 17.20 uur gaat de deur open en kan het
eten naar de klas worden gebracht. Het is de bedoeling dat alle kinderen feestelijk gekleed naar
school komen.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086698623329
https://www.instagram.com/p/Cl32QBys2MS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cl32QBys2MS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Tijdens het kerstdiner kunnen de ouders elkaar ontmoeten in het kerstcafé in het speellokaal. De
OR zal zorgen voor een hapje en een drankje erbij. Voor de rust in de klassen is het nodig dat de
ouders ook echt in het speellokaal blijven tijdens het kerstdiner, dus ook niet even…..!

Om 17.30 uur gaat de deur van het lokaal dicht en start het kerstdiner. Het diner is rond 19 uur
weer afgelopen. 5 minuten ervoor gaat de deur open en kunt u uw kind in de klas komen halen.

Afscheid Suzan Straver
Helaas zal onze fijne collega Suzan per 1 februari 2023 op een andere school gaan werken.
Wij zullen haar inzet en betrokkenheid heel erg gaan missen. Hieronder volgt een stukje
tekst van Suzan zelf:

Beste kinderen en ouder(s)/ verzorger(s),

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik in het nieuwe jaar de Grote Beer zal verlaten. In
2014 ben ik begonnen als leerkracht op de Grote Beer en twee jaar geleden heb ik de
overstap gemaakt naar de interne begeleiding hier op school. Na bijna 9 fijne werkjaren op
de Grote Beer samen met de kinderen, collega's en ouders wordt het tijd voor een nog
grotere overstap en zal ik me op een andere school verder gaan ontwikkelen in de rol van
IB'er. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de gezellige jaren en heel veel geluk
wensen voor de toekomst!

Groet,
Suzan

Gelukkig hebben wij al een oplossing ter overbrugging. Ingeborg Arens, voor de meesten
een bekende, zal haar werkzaamheden bij ons per direct uitbreiden.Ingeborg zal in ieder
geval tot de zomervakantie als IB-er op De Grote Beer werkzaam zijn. Later in het
schooljaar zullen wij samen met de afdeling HRM op zoek gaan naar een geschikte Intern
Begeleider.

Sporten in de kerstvakantie
Coherente organiseert in de kerstvakantie diverse sportactiviteiten. Zie de bijgevoegde flyer
voor meer informatie.

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

