
DEGROTEBERENKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Voordat de schoolkrant wordt gepubliceerd, lees ik alle inbreng uiteraard eerst door. En wat voel ik mij dan trots en blij. Trots en blij van alle 
foto’s, van de teksten en al helemaal van de inzet van de kinderen, collega’s en ouders bij alle leuke uitstapjes en activiteiten. Allemaal heel 
hartelijk dank!!

Februari was de maand van de adviesgesprekken, de rapporten en de rapportgesprekken. Vanaf groep 5 kwamen (de meeste) kinderen 
mee. Wat kunnen kinderen toch ontzettend knap aangeven wat ze moeilijk vinden en waar ze al goed in zijn. We hebben helaas afscheid 
genomen van juf Linda van groep 5. Zij gaat komend weekend terug verhuizen naar het oosten van het land. We gaan Linda missen. 
Gelukkig hebben wij de bezetting tot de meivakantie rond doordat meester Jorrit een dag extra gaat werken en collega-leerkrachten gaan 
invallen. 

Nooit uitgeleerd
Volgens een rooster hebben leerkrachten bij elkaar een rekenles geobserveerd. Tijdens de studiemorgen is dit een van onze onderwerpen. 
Wat doen we al heel goed en waar kunnen wij nog in groeien?

Het leerorkest
Het hele schooljaar al krijgen de kinderen van groep 6 orkestles op diverse instrumenten. In juni wordt deze lessenserie afgesloten met een 
voorstelling voor de ouders en broertjes/zusjes van de desbetreffende kinderen. Er zijn plannen om de generale repetitie voor kinderen van 
De Grote Beer te doen.

Werkbezoek gemeente Diemen en Ouder-Amstel bij Florente
Afgelopen dinsdagavond kreeg de Stichting Florente op een van haar scholen, de Noorderbreedte, bezoek van wethouders, ambtenaren 
en raadsleden van de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Deze groep bestond uit 24 geïnteresseerden. Op de agenda stonden onder 
andere de begroting, de kinderopvang en het personeelsbeleid van Florente. Als nieuwe directeur was het heel fijn hierbij aanwezig te zijn 
en kennis te maken met vooral de raadsleden van Ouder-Amstel.
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Dieptereiniging
Morgen komt ons schoonmaakbedrijf Victoria de toiletten en wasbakken voorzien van een diepte-reiniging.

Leerlingenraad
Tijdens de laatste leerlingenraad kregen wij bezoek van een leerling uit groep 7. Hij had een mooie presentatie gemaakt en vertelde vol passie over het nut en de inhoud van de lessen van de plusklas. Er werd 
goed geluisterd en gereageerd. Daarnaast is er uitgebreid gesproken over hoe geld in te zamelen voor het opknappen van het schoolplein. Dit keer was groep 3 voor het eerst ook vertegenwoordigd.

Na de vakantie
In de schoolweek na de vakantie is juf Mirella afwezig. Op de dinsdag zal de leerkracht zelf toezicht houden op de balspellen in de sporthal van het dorpshuis. Op vrijdag is meester Roderick gewoon aanwezig. 
Alle tijden blijven vooralsnog hetzelfde.

Voor op de agenda
vrijdag 24 maart 2023 8.30-09.00 uur Inloop voor alle ouders in de teamkamer

9.00-11.00 uur Informatie ochtend 
donderdag 6 april Paasontbijt
vrijdag 7 april vrij in verband met Goede Vrijdag
maandag 10 april vrij i.v.m. Tweede Paasdag
dinsdag 11 april Studiedag Stichting Florente
woensdag 17 mei 2023 De Grote Beer 50 jaar FEEST vanaf 17 uur

Namens het hele team een hele fijne vakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,

Yvonne Grein
y.grein@obsdegrotebeer.nl
020-6994997

mailto:y.grein@obsdegrotebeer.nl


Groep 1-2 A
We zijn binnen het thema beestenboel verder gegaan met 
het subthema dierentuindieren en ten slotte hebben we het 
gehad over boerderijdieren. Voordat we hiermee aan de 
slag zijn gegaan, hadden we bezoek van de hond van de 
bouwvakker.

We zijn met taal doorgegegaan met het goed luisteren naar 
de klanken. Wat hoor je voor, in het midden en aan het 
einde van het woord? Wat voor woord krijg je als je alle 
klanken bij elkaar voegt? De kinderen uit groep 2 moeten 
de woorden zelf kunnen verdelen in de verschillende 
klankgroepen. Met rekenen zijn we bezig geweest met 
spiegelen, schaduwfiguren maken, patronen maken en we 
zijn weer bezig geweest met de verschillende vormen.

De kinderen uit groep 2 weten nu al beter wat de bedoeling is bij het maken van 
de weektaak. Omdat kinderen zelf meer de touwtjes in handen hebben, zijn 
kinderen meer gemotiveerd om het te maken. Groep 2 is bezig geweest om 
verschillende dieren onder te verdelen in dierentuin dieren, huisdieren en 
boerderijdieren. Dit was een onderdeel van hun weektaak. Ook laten we 
onderdelen terugkomen in de weektaak die we klassikaal hebben aangeboden. 
Zo hebben de kinderen een koe in spiegelbeeld moeten tekenen.



Groep 1-2 A
Op vrijdag 17 februari zijn we met de twee kleuterklassen op 
bezoek geweest bij speelboerderij Elsenhove in Amstelveen. 
De kinderen zijn door een aantal vaders, moeders en een 
oma naar de boerderij gereden en hebben aan de hand van 
verschillende opdrachten alle dieren kunnen bekijken en iets 
over de dieren kunnen leren. Hoe heet het jong van het dier, 
welke vorm heeft het verblijf, hoe voelt de vacht en wat voor 
geluid maakt het dier? zijn voorbeelden van vragen die aan 
bod zijn geweest. 

Afgelopen woensdag mochten alle ouders de klas in om te 
kijken wat wij hebben gedaan en geleerd over het thema 
beestenboel. We begonnen met het zingen van alle geleerde 
liedjes en de ouders mochten vervolgens een kijkje nemen in 
ons zelfgemaakte museum. 

Nu gaan we lekker even een weekje uitrusten tijdens ons 
welverdiende voorjaarsvakantie.



Groep1-2 B
In februari werd het pas echt een beestenboel in de 
klas! We hebben veel aandacht besteed aan de 
boerderijdieren omdat we met de kleuters naar een 
kinderboerderij zijn geweest als afsluiting van het 
thema. 

Op de kinderboerderij was er heel veel te zien! Zelfs 
hele grote konijnen! (Vlaamse reuzen).

De klas (en de meester) zijn alle 
hulp (groot)ouders heel dankbaar 
voor het mogelijk maken van dit 
uitstapje!



Groep 1-2 B
Op dinsdag 21 februari leek de school uitgestorven.. 
Groep 3 tot en met groep 8 was naar Artis en dat bracht 
heel veel rust.

Toch bleek de school minder uitgestorven dan we 
dachten, er kwamen vreemde geluiden vanaf de 
bovenverdiepingen. Deze geluiden bleken niet van juf 
Yvonne te zijn, maar van wilde dieren die zich door de 
school hadden verstopt!

Onder leiding van de 
onverschrokken meester 
Maarten zijn de kleuters 
op safari gegaan om alle 
dieren te spotten!



groep 3
We hebben het eerste thema van 
‘Topontdekkers’ afgerond met een 
bezoek aan ARTIS. 
We gingen met de hele klas naar de 
metro lopen. We moesten een paar 
haltes in de metro blijven en stapten 
uit bij Waterlooplein. Vanaf daar 
liepen we naar ARTIS. In ARTIS 
hebben we eerst lekker wat gegeten 
en gedronken en daarna liepen we 
met ons eigen groepje door ARTIS en 
hebben we heel veel gezien en 
ontzettend genoten.  

. 



In groep 3 kunnen we niet alleen naar de dieren 
kijken, maar ook de informatiebordjes zelf lezen. 
Zo kwamen we er ook achter dat we op een 
bankje gemaakt van olifantenpoep zaten, daar 
hebben we erg om gelachen.

 groep 3



Groep 4
 

We hebben deze week het 
project 
“Beestenbende“afgesloten. 
Eerst met een bezoek aan de 
dierentuin Artis. En 
woensdag om 12.00 uur 
kwamen de ouders in de klas 
kijken naar de werkjes die we 
gemaakt hebben. Op deze 
pagina de werkjes en op de 
volgende pagina de foto’s 
van Artis.



Groep 4
 

 

Vanmiddag begint de 
Krokusvakantie. Alle kinderen 
van groep 4 en Lidio wensen 
jullie allemaal een fijne 
vakantie. Tot maandag 6 maart.



Groep 5

                                                               

Vikingen

de voorbereiding
Na een introductieles over het Concertgebouw, de muzikale talenten en de instrumenten was het 
zover: ook groep 5 moet een liedje zingen. De meester zet het liedje op. Het is een fantastische solo 
uit het lied ‘koud als een regenbui’ gezongen door een mevrouw met een fabuleuze stem. Grote 
verbaasde ogen bij de kinderen. “Moeten wij dit nou echt zingen in het Concertgebouw?”
Na de eerste poging kreeg ook de meester het benauwd. Werk aan de winkel!
De hele week oefenen, oefenen, oefenen. 
Woensdagochtend kende iedereen de tekst en zaten we al bijna op het niveau van Kinderen voor 
Kinderen. Een enkeling kreeg het liedje zelfs niet meer uit zijn hoofd en klaagde erover tijdens 
rekenen. Perfect! 

Op donderdag 16 februari was het zover. We gingen naar de voorstelling Vikingen in het 
Concertgebouw. Een aantal lieve ouders begeleiden de kinderen door de drukke stad. 

de reis
Het was een fantastisch uitje. De weg er naar toe was al een hele beleving. Mensen op de fiets 
zwaaiden lachend naar die gele hesjes in de tram. Een taxichauffeur zette de achtervolging in, 
compleet met flitsende koplampen nadat een bijdehandje de hem de L liet zien. De meester zag de 
knipoog van de taxichauffeur en speelde mee. “Misschien moet je toch maar even een duim omhoog 
laten zien, voordat die boze meneer ons heeft ingehaald.” Bezorgde, twijfelende koppies dachten 
even na. De groep jongens stak toen toch maar hun duimen in de lucht. De chauffeur deed hetzelfde, 
lachte, en sloeg linksaf.   

de voorstelling
De voorstelling was indrukwekkend, leerzaam en de hele zaal zat vol met lachende, zingende en 
vrolijk kijkende kinderen. 



Groep 5

                              

      Artis
We gingen met de hele school 
naar de dierentuin. Dit zijn foto’s 
gemaakt door ouders van groep 5. 
Het was een goede afsluiting van 
het thema Beestenbende van 
Topontdekkers.

    zeeleeuwen voeren en onderwater bekijken

               krokodillen spotten

klauteren, klimmen en knuffelen

de spanwijdte van enkele 
vreemde vogels opmeten



Groep 6
De twee groepsuitjes van deze week gegoten in een stripverhaal.



Groep 6
 De twee groepsuitjes van deze week gegoten in een stripverhaal.



Groep 6/7
Het bezoek aan de dierentuin, door: Kelsey

Gisteren gingen wij naar Artis. Dit was heel leuk. We 
hebben allemaal dieren gezien zoals 
aapjes,vlinders,spinnen en nog veel meer! We zijn ook in 
het reptielenhuis geweest en in de vlindertuin. We hebben 
van alles gezien Het leukste vond ik denk ik wel de 
ringstaartmaki´s. Ik vond ook de panthers heel mooi.Er 
waren ook heel mooie vlinders en leuke reptielen!       



Groep 6/7
Het bezoek naar Artis, door Iker: 

Wij (Stijn Kian Timo Ids Iker Roelan en Samicha) zijn 
als groepje met de opa van Timo als begeleider, naar 
Artis geweest, het was leuk we hadden veel dieren te 
zien, maar het enige dat niet leuk was, na een beetje 
lopen had ik veel pijn aan m'n voeten, dus af en toe 
even rusten en het ging wel weer, we hadden een 
speurtocht maar niemand wilde hem doen, want in 
plaats daarvan wilde we zelf naar dieren gaan die we 
echt wilde zien en niet de dieren die de speurtocht 
ons gaf, we hebben ook geluncht gespeeld en ook 
fruit gegeten van het vieste dier tot het best dier is de 
kakkerlak het vieste en de zeehond het beste dier en 
bij de zeehonden zaten we in een kamer dat 
helemaal blauw was die kamer was echt heel cool en 
we zagen apen(ook chimpansees),schildpadden, 
insecten, vlinders, slangen, stekelvarken, vogels, 
flamingo's, olifanten, zebra's, en giraffen. 

Samicha haar gevoel over Artis:

Ik vond het heel erg leuk om naar alle dieren te 
kijken

en we hebben bijna 10 km gelopen dat is veel .
Maar lopen is goed voor je.

Maar bijna iedereen had pijn aan hun voeten.
Maar voorderest was het heel erg leuk.



Groep 7
De Voorleeswedstrijd
Ja hoor de voorleeswedstrijd begint. Ja Aaron had de  vorige keer gewonnen en nu moest hij tegen anderen scholen. 
Nou wat was dat spannend voor Aaron. Maar om het wat minder spannend te maken kreeg hij van zijn klasgenoten 
een kaart. Toen begon het. Het eerste kindje ging voorlezen toen volgde het andere kindje. Nadat de eerste 5 
kinderen geweest waren en Aaron nog in de zenuwen zat te wachten kwam er een pauze en konden alle deelnemers 
wat drinken. En toen was het zover Aaron begon te lezen het was erg leuk🥳 maar hij heeft uiteindelijk niet 
gewonnen. Jammer maar het maakte hem niet uit. Hij had het geweldig !!! Aaron groep 7
De Valentijn tekening.
14 februari ,ja dan is het zo ver.Dan is het de dag van de liefde.Je stuurt elkaar tekeningen of kaartjes en dan mag je 
zelf beslissen of het nou anoniem of niet is.Voor deze dag had groep 7 een leuk (knutsel) opdracht om te doen.Een 
tekening maken!Het was een wit A4tje met een hart erop ,de bedoeling was om een mozaïek te maken.Als eerste 
ging je met een liniaal een strakke horizontale lijn maken of het recht was, was aan jou (die door het hart 
gaat).Vervolgens maak je ook verticale strepen op de tekening die ook door het hart gaat.Als je daarmee klaar bent 
dan trek je die streep over met een zwarte stift (met een liniaal is wel handig om de streep over te trekken).Dan kleur 
je de binnenkant van de vierkanten in met een grijs potlood en dan haal je steeds 1 blokje over.Als laatste kleur je 
hart in misschien in 1 kleur misschien in twee kleuren of misschien in verschillende kleuren.En dan heb je het een 
hele leuke valentijns tekening!  Azra Kahraman



Groep 7
Top Ontdekkers
Bij Topontdekkers gingen we eerst dieren tekenen,maar we gingen niet zomaar dieren tekenen we gingen
dieren mixen(zoals een gorilla met een krokodil tekenen) maar daarna gingen we aan de slag met top ontdekkers met het thema Reptielen en Amfibieën. We maakten 
hierbij een muurkrant heel veel kinderen vonden het leuk ik persoonlijk ook. Als afsluiting maakten we dieren met wasco.
groetjes Razan groep 7



Groep 8

DESJE BESJE  
Raam groep 8 2023
Wij hebben met de hele klas ons raam geschilderd met raam 
poppetjes, je moest verf op je duim doen en dan op het raam 
drukken en we hebben allemaal andere dingetjes erbij gemaakt zoals 
een privéjet, een eenhoorn, een raket die naar de maan vliegt, en een 
voetbalveld, en veel meer.



Groep 8

Oud militair in de klas                  

Geschreven door Wassim, Reyson,Miles en Mitchell.

Er kwam laatst een veteraan in onze klas.(dat is dus een oud-militair)Hij vertelde over zijn missie,dat was een vredesmissie in Cambodja. Er was 
daar oorlog en dat moesten ze oplossen met andere landen. Hij vertelde ons veel verhalen en hij liet ons zijn uitrusting zien. Hij had 
gasmaskers,helmen en een baret en ook had hij in de klas matten gelegd met daaronder mijnen.(neppe) Toen de kinderen in de klas kwamen 
stonden ze daar op. Ze deden ook vaak oefeningen over schieten,in de bunkers gaan enz. Er gebeurde daar leuke, maar ook hele erge dingen 
wat er ook gebeurde:Hij was bij de grens van het kamp toen er een paar kinderen langs kwamen. Die vroegen voor wat water, even later kwam 
er een man langs op zijn motor en sloeg die kinderen en pakte hun water af! De veteraan wou die meneer die het water stal neerknallen, maar 
dat mocht(helaas😏)niet van de baas, want ze waren op een vredesmissie.
Hij liet ons ook zien hoe een wapen(een speelgoedwapen) herlaad en schiet. Nou dat was het eigenlijk. 
Groet van Wassim,Reyson, Mitchell en Miles.



Groep 8

Politie over pesten
   
Gemaakt door:Nina,Deepa,Isabella,Emma,Luna,Isa en Daelynn.
                            Datum 20-02-2023

14-02-2023 kwam de politie genaamd, Prescilla,Ibrahim en Marenca bij ons bezoek en ze 
gingen vertellen over pesten.Ze hadden het over dat je geen nare foto´s moet delen en 
doorsturen.Ze hadden het er ook over dat pesten niet goed is.En er was ook een jongen 
genaamd Tim die werd gepest,geïrriteerd en uitgescholden, omdat hij werd gepest trok hij 
het niet meer en heeft hij zelfmoord gepleegd.Aan het einde mochten we nog wat vragen 
stellen aan de politie en ze gingen laten zien wat ze mee hadden behalve de taser en het 
pistool want dat is gevaarlijk. 
EINDE


