
DEGROTEBERENKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Wat hadden we woensdag met het kerstdiner een mooie afsluiting van de tweede periode dit schooljaar. De school en de lokalen zagen er fantastisch uit. Bijna 
alle kinderen stonden ruim op tijd, feestelijk gekleed en met lekker eten klaar om naar binnen te komen. De ouderraad had het speellokaal omgetoverd tot een 
kerstcafé. Het zag er heel gezellig uit en de opkomst was groot. Het was bijzonder om na twee jaar COVID-19 weer met zovelen gezellig samen te zijn. Gisteren 
en vandaag is er door ouders en collega’s hard gewerkt om de school voor de vakantie nog op te ruimen zodat wij het nieuwe jaar opgeruimd en schoon kunnen 
starten. Aan alle collega’s, ouders en kinderen die hebben bijgedragen aan het zeer geslaagde kerstdiner Heel Hartelijk Bedankt! 

Goed nieuws
Vanaf 1  januari 2023 komt Marcia 3 dagen per week als onderwijsassistent bij ons werken. Marcia is een bekende van de school. Zij werd de afgelopen 8 jaar 
als ZZP-er ingehuurd als kinderoefentherapeut. Haar motorische ondersteuning zal zij na de kerstvakantie vanuit De Grote Beer verrichten. 

Goede voornemens
Na de kerstvakantie wil ik graag, met jullie hulp, het nieuwe jaar goed beginnen. En daarna volhouden natuurlijk! De lessen starten om 8.30 uur. Dit betekent dat 
de kinderen dan aan hun tafeltje in de klas moeten zitten. De deur gaat open om 8.20 uur, zodat de kinderen voldoende tijd hebben om hun jas en tas op te 
hangen en de leerkracht te begroeten. 

Voor de agenda
week van 16 januari CITO middentoetsen groep 3 - 7
woensdag 18 januari 2023 9 - 11 uur Informatieochtend (Zegt het voort!)
vrijdag 27 januari 2023 8.30 - 9 uur Inloop koffie-ochtend 
woensdag 17 mei 2023 Reünie OBS De Grote Beer 50 jaar, start 17 uur

Fijne kerstvakantie!
Yvonne Grein

december 2022



Het hele team van OBS De Grote Beer wenst u fijne feestdagen en een Gezond en Gelukkig 2023!



Bericht van STIBAT:

Fantastisch nieuws! De Batterijen Battle was een groot succes. Er deden 267 scholen mee, die samen in 
totaal ruim 90 duizend kilo lege batterijen hebben ingezameld. Maar welke school heeft gemiddeld het 
hoogste aantal kilo lege batterijen per leerling ingezameld? En is daarmee de winnaar geworden van de 

Batterijen Battle? Via de link hieronder komen jullie op de site van STIBAT waar het filmpje staat waarin Victor 
Mids de hoofdprijs winnaar bekend maakt.

https://legebatterijen.us11.list-manage.com/track/click?u=f126b233be3d604e255fe2b06&id=8cf3526b74&e=f3
780e178e

OBS De Grote Beer heeft 
helaas niet gewonnen met de 

Batterijen Battle.

https://legebatterijen.us11.list-manage.com/track/click?u=f126b233be3d604e255fe2b06&id=8cf3526b74&e=f3780e178e
https://legebatterijen.us11.list-manage.com/track/click?u=f126b233be3d604e255fe2b06&id=8cf3526b74&e=f3780e178e


HVO
Groep 5,6 en 7 krijgen het hele schooljaar, 45 min per week HVO lessen (humanistisch 
vormingsonderwijs, zie www.hvo.nl) 

Tijdens de lessen leren kinderen zichzelf en de ander beter kennen. Elke les is weer anders, er worden 
verschillende werkvormen en thema’s behandeld. Het gaat over serieuze onderwerpen (levensvragen) 
maar ook over wat kinderen zoal in de klas ervaren. Zoals vriendschappen, normen en waarden, pesten 
en bijvoorbeeld leren samenwerken. Zo hebben we met alle groepen de Marshmallow-challenge 
gedaan. 

In 18 minuten, met 20 ongekookte spaghetti, 1 meter tape, 1 meter touw en 1 marshmallow (die moet 
bovenop de top) de hoogste toren bouwen. Ze doen dit samen in een groepje van 4 kinderen. 

De uitdaging is dat de toren blijft staan want de marshmallow is best zwaar in vergelijking met de 
spaghetti. De kinderen leren er veel van. Een plan maken, de taken verdelen. Wie neemt de leiding, 
hoe regelt zich dat? Wat werkt goed en wat niet?

Bijna alle kinderen vinden het geweldig om zoiets te maken, met hier en daar een teleurstelling wanneer 
de toren dan toch omvalt..Het was leuk en verrassend om te zien hoe sommige kinderen een andere 
kant van zichzelf kunnen laten zien. Dat ze bijvoorbeeld een sterk technisch inzicht hebben, een groot 
doorzettingsvermogen hebben, de rust kunnen bewaren in hun groepje.  

Fijne vakantie allemaal en een gezond 2023. De HVO juf, Margareth



Groep 1-2 A
Het was weer even spannend of Sinterklaas bij ons op 
school zou komen, maar gelukkig was hij er! Ozosnel was 
weer terecht en kon de goedheiligman veilig naar ons toe 
brengen. We zijn daarna met de andere kleuterklas en 
groep 3 en 4 naar de speelzaal gegaan, hebben liedjes 
voor hem gezongen en Sinterklaas las voor uit het grote 
boek. Niet lang daarna kwam de Sint met zijn Pieten langs 
om een hele grote doos met cadeaus te brengen. Er waren 
heel veel verschillende cadeaus, de kinderen mocht zelf 
kiezen welke zij het leukste vonden. 

De goedheiligman was uit het land en toen werd er al meteen plaats gemaakt 
voor een andere man, de kerstman. We hebben kerststerren gemaakt van 
zilver en goud papier. Groep 1 maakte dit van 8 verschillende vliegers en 
moesten de zilveren en gouden vliegers om en om seriëren. Groep 2 heeft 
het van 16 vierkanten gemaakt, deze moesten ze inknippen en op een 
bepaalde manier vastmaken. 



Groep 1-2 A
In de huishoek hebben de kinderen het kerstdiner nagespeeld, 
ook hebben we verlanglijstjes gemaakt. Groep 2 moest dit ook 
proberen te schrijven. Daarnaast hebben de kinderen een 
kerstboom gemaakt. Het doel van deze opdracht was knippen op 
de lijn en een slinger seriëren (steeds hetzelfde patroon leggen).

In de grote kring hebben we verder geoefend met rijmen en 
hebben we geoefend met woorden in klankgroepen verdelen. We 
kunnen nu ook de plattegrond van de klas herkennen en lezen. En 
aan de hand van deze plattegrond een cadeau terugvinden. 
Daarnaast hebben we het gehad over de verschillende seizoenen 
en kunnen we kenmerken benoemen van een voorwerp.

Afgelopen woensdag hebben we het kerstdiner op 
school gehad. Alle kinderen hadden mooie kleren 
aangetrokken en iets meegenomen voor tijdens het 
diner. Wat hebben we lekker gegeten, het was een 
gezellige avond! Hele fijne dagen allemaal!



Groep1-2 B

December begon natuurlijk met de 
Sinterklaasviering! We begonnen met Pietengym! 
Iedereen bleek de kwaliteiten te hebben om een 
echte piet te worden.

Op het schoolplein wachtten de kinderen in 
spanning af of de goedheilig man de weg wel zou 
vinden. Gelukkig kwam hij vrij snel aangereden op 
zijn Ozosnel.

De kinderen uit groep 1/2B hadden een bord 
versierd als cadeau voor de sint, dit mocht één kind 
aan de sint overhandigen.



Groep 1-2 B

Nadat de ene man in het rood was vertrokken. kwam de 
andere alweer aan! tijd voor kerst!

Er is in deze tijd hard gewerkt aan kerststerren, 
verlanglijstjes én kerstengels!

We hebben kerst afgesloten met een heerlijk kerstdiner! 

Het was een leuke, maar ook ietwat chaotische periode, de 
kinderen hebben zich echt waanzinnig goed gedragen, 
complimenten!

Fijne vakantie en fijne feestdagen!



groep 3
We hebben kern 5 afgesloten door middel 
van een leescircuit. In deze werkvorm 
herhalen we nog een keer de nieuwe letters 
en woorden die we de laatste periode 
hebben geleerd.  Het is heel leuk om te 
merken dat de kinderen gegroeid zijn en 
dat ze allemaal al heel veel woorden 
kunnen lezen. Tijdens zo’n circuit laten ze 
op een speelse manier horen wat ze al 
kunnen. De hulpouders en kinderen zagen 
we zichtbaar genieten.  

. 



Kinderen uit groep 3 vertellen over Sinterklaas:

Sinterklaas kwam aan op een paard. En toen we in de 
klas waren toen kregen we allemaal pepernoten. Na de 
pepernoten mochten we een foto maken. Dan deden we 
een spelletje met de cadeautjes. En toen mochten we ze 

openmaken. Dat was het.
Marley-rose 

Ik vond sinterklaas leuk want je ging dobbelen en dan 
mocht je een cadeautje uitkiezen en het was super leuk 

want sinterklaas kwam ook.
Damin

Dat sinterklaas was geboren in Egypte. 
We hebben cadeautjes opengemaakt. 

Max

 groep 3

Kinderen uit groep 3 vertellen over het 
kerstdiner op school:

We gingen in de avond naar school toe. En toen 
was het heel mooi versierd en toen gingen we 

zitten. De stoelen waren mooi versierd en daarna 
kwam er heel lekker eten. En er waren lekkere 

cakejes en koekjes en pizza en pannenkoeken maar 
je kan ook een beetje teveel gegeten hebben.

Brett

Ik heb lekkere cupcakes gegeten en ook een lekker 
koekje en lekker wat appelsap en lekker wat 

limonade.
Romee



Groep 4
Op maandag 5 december 
hebben we met de hele 
school Sinterklaas 
gevierd. Hij is op school 
aangekomen op Ozosnel.
Later op de ochtend 
kwam de Sint ook nog in 
de klas op bezoek.



Groep 4
 

 

 

 De laatste twee weken zijn 
we druk geweest met het 
maken van  
kerstversieringen. Op 
woensdagavond hebben 
we gezellig met zijn alleen 
in de klas gegeten en 
gedronken.



  Groep 5
Presentaties Topontdekkers

De kinderen van groep 5 zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met hun collage 
over een ander land, bijvoorbeeld Japan. In de collage vergelijken zij dat land met 
Nederland. Wat eten de mensen in Japan? Hoe zien de huizen in de steden eruit. En 
hoe op het platteland. Vragen als deze werden beantwoord met leuke teksten en 
mooie plaatjes. We sloten het af met het geven van presentaties.                                                                        

                                                               



Groep 5

Pieten en sinterklaas in de klas 

Een invasie van pieten in de klas. 
Zingen, pepernoten, schoen zetten. Met 
crea allerlei sinterklaas en piet 
knutselwerken maken. Super spannend!                               



Groep 6
Sinterklaasfeest
In de ochtend gingen we naar beneden om sinterklaas te 
zien. Sinterklaas kwam met zijn paard en de pieten. Toen 
gingen we naar boven om de surprises open te maken en 
iedereen was blij met zijn of haar cadeautjes. In de middag 
gingen we spelletjes doen in groepjes:bingo, rebus zoeker, 
cadeau omschrijven ,30 seconden en escaperoom. De 
pieten kwamen toen en strooide heel veel pepernoten. 
Dina en Alina

Hotel Sinestra
Woensdag 14 december zijn wij naar de film geweest van Izzy 
(een jongetje uit onze klas). We kregen popcorn en een pakje 
drinken. We liepen 09.15 naar de metro.We moesten bij elkaar 
blijven groepje voor groepje gingen we door de poortjes.
We bleven bij elkaar en het was koud. Toen we binnen waren 
hadden we foto gemaakt. De zaal/bios was helemaal leeg 
(behalve met ons). Wij hadden ook een mini tekst. Izzy zei ook 
één korte leuke zin:´Ik ga ook mee! En dat riepen we door de hele 
zaal/bios. Toen gingen we weer terug naar school en we mochten 
meteen mee met de ouders mee, want het was te laat om nog in 
de school te gaan want het was namelijk 12.08. Dus we waren 
perfect op tijd! Finn en Jette



Groep 6
WK in Qatar
Groep 6 heeft in november hele mooie vlaggen gemaakt.
En we hebben lootjes getrokken. En als dat land welke je hebt 
getrokken wint dan mag je groepje een klas beloning voor de 
klas.We hebben onze klas in het oranje versierd.en over Qatar 
gepraat,we mochten onze mening geven over Qatar en We 
hebben vlaggen gemaakt als: Australië, Servië, Uruguay, 
Kroatië, Marokko en natuurlijk Nederland. We hebben ze 
opgehangen in de klas voor de versiering. Elke keer dat 
Nederland ging spelen gingen we een poultje doen. Een 
poultje is gokken hoeveel de stand van Nederland tegen 
(naam) wordt en degene die het goed hadden kregen een 
beloning. We vonden het leuk want de activiteiten waren 
gezellig met z'n alle. Mila en Amira

Kerstdiner
Het kerstdiner begon om half zes. Kinderen kwamen binnen 
met mooie pakken aan.Iedereen ging zoeken waar ze 
zaten.Omdat ze wisten niet waar ze zaten.Iedereen zat, 
Daarna mochten we eten.We gingen groepje voor groepje naar 
de eettafel.Het was leuk er werd heel veel gelachen.En er werd 
spelletjes gespeeld.Het laatste kwartier mochten we toetjes 
eten. Er was taart, brownies, koekjes, drinken, chocola, cakes, 
bosbessen, aardbei.Er was een Kerstboom in de hoek van de 
klas. Heel veel tafels met een mooi kleed en versieringen op 
de tafel en in de lucht.Er was een vuurtje op het digibord en de 
lampen waren uit. Met versier lampen was het nog mooier.Om 
half 7 eindigde het kerstdiner. 
Noventri en Iverson



Groep 6/7

Lesgeven in de bovenbouw is onder andere 
zo leuk omdat je elk jaar weer volledig verrast 
wordt door geweldige surprises en lieve, 
spitsvondige en zelfgeschreven gedichten 
tijdens Sinterklaas. Vijf december is een 
heerlijke feestdag vol mooie creaties voor 
elkaar, een leuk en gepast cadeautje en kilo’s 
pepernoten! 



Groep 6/7
De kubussen hingen er al veel te lang. De 
kinderen waren ze zat. We hebben even goed 
nagedacht en ze toen vervangen met… sterren!  
Past goed bij de kerst en het fleurt de klas mooi 
op.

Het was de afgelopen tijd flink koud in 
Nederland. Dat levert wat gebibber op, maar ook 
heerlijke winterpret! Na het gymmen is dan 
leuker dan de gym zelf, als de speeltuin in een 
ijsbaan verandert:



Groep 6/7 Voor Top- 
Ontdekkers 
hebben we 
ook (letterlijk 
en figuurlijk) 
bruggen 
gebouwd. 
Daarnaast 
heeft Groep 6 
inmiddels hun 
eerste 
orkestles 
achter de rug.

 



Groep 7
Sinterklaas
We kwamen op school en we stonden op het schoolplein,toen kwamen Sinterklaas,Ozosnel en twee Pieten aan.We begonnen liedjes te zingen.Groep 6/7 en 
groep 8 waren Ozosnel aan het aaien.Daarna ging groep voor groep naar binnen. Toen we binnen waren om naar boven te gaan,zat Sinterklaas op een stoel 
een box aan kinderen te geven.In de klas speelden we een escape room spel over Sinterklaas.Er waren 6 spellen in totaal.De timer stond aan.We kregen het 
eerste vel papier,het eerste spel is woordzoeker.We moesten raden wat voor kleur het moest zijn. Bij de eerste opdracht moesten we woorden zoeken/strepen 
dat op het blaadje staat,de woorden die overbleven gingen samen een woord maken.De overgebleven letters waren de naam van Sinterklaas.Toen kregen we 
het tweede vel papier,het tweede spel was husselwoorden.De woorden waren door elkaar en we moesten raden wat het woord was.Toen stond er 
ondersteboven op het briefje woord 9,3e letter en ga zo door.Toen kregen we het antwoord.Daarna kregen we de derde vel papier.Het derde spel was kleur het 
cijfer.We begonnen met 1.1 was de kleur zwart.Toen ging ik de 1 inkleuren en toen kwam er een i en een tdus het antwoord was wit.We kregen de vierde vel 
papier. het vierde spel is geheimtaal.In het vierde spel zijn allerlei tekens zoals: %, $ ,#. Die tekens betekenen allemaal letters,zoals:R,o,e. Dan komt er ee 
zin.De zin is:¨De vierde kleur is. Deze escaperoom is de kleur grijs.¨ Toen kregen we de vijfde papier. Het spel heet rebus. Bij het spel zijn er plaatjes. Bij het 
spel is er een plaatje bijvoorbeeld een kip. Daarna komt er te staan: ¨+ t¨ dan is het woord tip. Toen kregen we de allerlaatste vel papier!het spel is kleuren 
raden. Toen kwam de oplossing….Ozosnel. We gingen nog een Party&Co Sint spelen en toen was het tijd. Jeraisa

 



Groep 7
Het basketbal toernooi
We hadden les van meester Maikel voor het basketbal toernooi. We gingen oefeningen doen voor het toernooi. We 
gingen dribbelen,sekken dribbel alleen dat is een overtreding en we  moesten  naar de overkant dribbelen en achteruit 
dribbelen. En we gingen met een hand dribbelen.En toen gingen we een klein toernooi doen met 11 tegen 11. En toen 
was het tijd voor het TOERNOOI. Onze klas werd ingedeeld in 2 jongens en 2 meisjesteams. Tegen de A.bekema. Het 
waren heel grote jongens wat onze klas niet echt was. In de finale was het de klas van meester René die de finale heeft 
gehaald. En de A.bekema die is met de beker naar huis gegaan helaas voor de Grote Beer. Samuel en Danian

Kerstdiner 
Het was een gewone dag,maar alleen mochten we naar school toen het al avond was en daar at iedereen. 
Het was Kerstdiner! Iedereen nam wat mee en dus was het smullen. Iedereen had zijn eigen bord en 
bestek. Er waren leuke feesthoedjes. Er waren worstenbroodjes ,quiche ,pinguïns, hamburgertjes ,toetjes 
en drinken. Iedereen ging smullen. Er ging zelfs een ouder naar ons voor nasi.En de juf vond het ook heel 
leuk. Zij nam zelf ook wat mee … Knoflooksaus en Oreo taart. We gingen omstebeurt eten pakken en er 
kwam zelf drinken langs.En daarna gingen we discodansen. En het allerleukste was dat juf Marijke er was 
en uit alle klassen kon kiezen,maar ze koos ons. En dat was speciaal. En iedereen was chic gekleed. Er 
was ook een Photobooth met leuke Kerst Symbolen. Juf Marijke ging ook dansen met een klasgenoot en 
er waren vier meiden die een kerst dans deden met achtergrondmuziek. Aan het eind van het optreden 
kwam er luid applaus. En de tafels waren gedekt.
 Sascha  &  Justin 2022 groep 7



Groep 8

ESCAPE ROOM (en kort een kerstbingo)

                   Gemaakt door de winnaars Nina, Chiara, Daelynn en Fabian.

Donderdagmiddag had groep 8 een escape room gedaan. In de escape room moesten wij de kerstman helpen 
met het opstellen van zijn rendieren, en de namen vinden. Er waren 6 spellen, en dat was op papier. Bij elk spel 
kreeg je een (of twee) namen van een rendier als je de puzzel goed had opgelost,en je kreeg een aanwijzing op 
welke plaats hij in de opstelling hoort. Elke keer als je een puzzel had opgelost moest je naar meester Jocha en 
hij controleerde of het goed of fout was en had je het fout moest je het overnieuw doen, 
Dit was wat je moest doen. Spel 1: rebus. spel 2: coördinaten. Spel 3: woordzoeker. Spel 4: woordendoolhof. 
Spel 5: geheimtaal. Spel 6: slotspel. En voordat we de escape room deden was er voor de kinderen die hun 
werk af hadden een kerst muziekbingo. Dus dan had je bijvoorbeeld het liedje: Merry Christmas-Ed Sheeran., 
onze meester Jocha zette op Spotify een liedje op voor de Kerstbingo.

                                                                               



Groep 8
Groep 8 Kerstdiner

in het begin moest je zitten aan de tafel de opstelling was een U vorm de jongens aan de rechterkant de meisjes 
aan de linkerkant onder kant was 80% meisjes 20%  jongens.

en er was lekker gegeten er waren bijv worstenbroodjes van Reyson en  lekkere hamburgers van Mitchell 😃  
op de tafel stonden lampjes en er was een disco aan en met z,n allen geproost 
iedereen was netjes gekleed. En hele aardige, hulp ouders. De moeder van isaiah , moeder Carlijne en de 
moeder van Isabella  en we hadden een hele leuke Kahoot gemaakt door de moeder van Carlijne. Het was een 
leuk kerstdiner.

Dit was het verslag Groetjes Nair en Reyson.


