
DEGROTEBERENKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Inloopochtend
Vanochtend was de eerste inloopochtend. De opkomst was wat laag, maar er was meteen een goed gesprek. We hadden het onder 
andere over de verrijkingsklassen, het nut van de vrijwillige ouderbijdrage en het stopverbod voor de deur van de school. Het volgende 
inloopmoment is op vrijdag 24 maart. Onder het genot van een kopje koffie, thee of warme chocolademelk kunnen ouders informeel met 
elkaar en/of met mij in gesprek. Zet het alvast in de agenda!

Vertrek Wilma
Onze HR manager Wilma van der Meer gaat na een paar jaar bij Stichting Florente weer terug naar haar oude werkgever UvA. Zij neemt 
per 1 april 2023 ontslag en zal tot die tijd nauw betrokken zijn bij de zoektocht naar haar vervanger. 

Bericht van de Stichting Florente m.b.t. Willeke Rol
De externe verrijkingsklas in Diemen wordt al 20 jaar begeleid door Willeke Rol (projectbegeleider meer-en hoogbegaafdheid). Tevens heeft ze 
vele intern begeleiders, leerkrachten en individuele leerlingen ondersteund op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid. Aan het einde van het 
schooljaar 2022-2023 mag zij stoppen met werken en genieten van haar pensioen. Ze heeft dan 33 jaar gewerkt voor het onderwijs in Diemen. 
Dit gegeven maakt dat we met de directies hebben overlegd over de toekomst van het verrijkingsonderwijs.
In dit overleg is de voorkeur uitgesproken dat alle kinderen binnen de eigen school een passend aanbod krijgen. Veel scholen hebben de 
afgelopen paar jaar hier ook stappen in gezet om dit mogelijk te maken. Dat het soms nog een uitdaging is, weten we ook, maar daarin willen 
we ook als scholen gezamenlijk optrekken en gebruik maken van de kennis die binnen Florente basisscholen in huis is.
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DEGROTEBERENKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER

Artis bezoek
De groepen 3 tot en met 8 gaan op dinsdag 21 februari aanstaande naar Artis. Wij hebben gebeld en het blijkt dat de kinderen (indien van toepassing) de 
abonnementen ook echt bij zich moeten hebben. Een foto of scan is helaas niet voldoende bij schoolbezoeken. Heeft u nog niet betaald dan kan dat nog. Het 
bedrag van 10 euro is voor entree en metro. Er moet euro 2,50 worden betaald wanneer uw kind een Artis-abonnement heeft. Het IBAN nummer is 
NL78RABO0118319639 tnv Florente Basisschool de Grote Beer. Graag o.v.v. Artis en de naam van uw kind. 

Voor op de agenda
maandag 30 januari 2023 Laatste werkdag Suzan Straver (IB-er)
dinsdag 7 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8
donderdag 9 februari 2023 Rapport 1 mee naar huis
maandag 13 februari 2023 Start week van de rapportgesprekken
vrijdag 17 februari 2023 Groepen 1-2 naar kinderboerderij
maandag 20 februari 2023 13 uur leerlingenraad
dinsdag 21 februari 2023 Groepen 3 tot en met 8 naar Artis
vrijdag 24 februari 2023 Studiedag en start vakantie
vrijdag 24 maart 2023 8.30-9.00 uur koffie-inloop 2
woensdag 17 mei 2023 De Grote Beer 50 jaar FEEST vanaf 17 uur



Bericht van de gemeente Ouder-Amstel

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?
Wil uw kind graag op voetbal, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo, maar is er

thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Kamp; Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren de
contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van

een instrument. Meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u vinden op
www.jeugdfondssportencultuur.nl. Ook kunt u contact opnemen met Iris Nijkamp van Coherente

(020-4963673) of met de gemeente (020-4962121).

U kunt de schoolreis van uw kind niet betalen?
Als u een laag inkomen heeft, kunt u declaratiebonnen aanvragen bij de gemeente. Deze zijn onder
meer bedoeld voor kosten die samenhangen met school, zoals schoolreis, schoolreis, schoolboeken
of een fiets om naar school te kunnen gaan. Meer weten of een aanvraag doen? Voor vragen kunt u

contact opnemen met de gemeente, telefoon (020) 496 21 21. Het aanvraagformulier en de
voorwaarden vindt u op www.ouder-amstel.nl/declaratiefonds.



Groep 1-2 A
Het jaar 2023 is begonnen! We zijn dit jaar gestart met het 
opfrissen van de afspraken en begonnen aan het thema 
‘beestenbende’, met als eerste subthema ‘huisdieren’. We 
kregen dan ook bezoek van twee katten, Oreo en Jaysen. 
Dit was wel erg leuk en misschien een beetje spannend. 
We weten nu meer over hoe je een kat moet verzorgen en 
hoe een kat zich gedraagt. Alle kinderen mochten Jaysen 
nog even een aaitje over zijn bol geven. 

Sinds vorige week hebben we een nieuw gezicht voor de 
klas. Juf Machtelt staat nu op woensdag en donderdag voor 
onze groep. Zij gaat nu op de donderdag met de kinderen 
in de speelzaal dansen. De kinderen hebben dus nu ook op 
donderdag hun gymschoenen nodig.

De kinderen uit groep 2 gaan al bijna naar groep 3, dus gaan we ons alvast extra 
bezighouden met zelfverantwoordelijk leren. De kinderen van groep 2 krijgen 
daarom vanaf deze week een weektaak. Dit houdt in dat ze ongeveer 3 
activiteiten moeten doen per week. Deze activiteiten moeten zij zelf inplannen en 
zelfstandig uitvoeren. Natuurlijk krijgen ze er in het begin nog sturing en 
begeleiding bij. 



Groep 1-2 A
In de klas hebben we nu een dierenwinkel. De kinderen zijn in 
deze hoek bezig met rollenspel en doen ervaring op met geld en 
betalen. De kinderen van groep 2 hebben als opdracht gekregen 
om een kassabon te maken.

Er wordt deze periode druk gewerkt aan observeren en 
oefeningen doen voor het rapport en de oudergesprekken. 

Met rekenen zijn we nu bezig met de vormen en met taal zijn we 
begonnen met de eerste klank/letters van een naam of woord. 
Ook doen de kinderen ervaring op met verschillende soorten 
letters. De laatste letter/klank van een naam of woord komt ook 
snel aan bod. 

Een aantal kinderen heeft al een katachtige gemaakt van klei. 
De kinderen mochten van te voren hun lievelingsdier opgeven. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen hun lievelingsdier gaan 
kleien. De kinderen uit groep 1 hebben een hond gevouwen en 
we zijn begonnen met het vlechten van een vis. De kinderen van 
groep 2 gaan zelfstandig een konijn knutselen en zelfstandig de 
vis vlechten.



Groep1-2 B

Januari leek nog maar net begonnen en is dan toch 
nu al bijna voorbij. We zijn meteen begonnen met 
een nieuw thema. Het thema is Beestenboel 
geworden!

Er is ontzettend hard geknutseld! de kinderen van 
groep 2 hebben met papier maché dieren naar hun 
eigen keus gemaakt en groep 1 heeft dieren 
geschilderd!



Groep 1-2 B
In de gang is een dierenwinkel ingericht, waar de kinderen met veel plezier 
kunnen spelen met verschillende (knuffel)dieren. De vermiste egel is gelukkig 
weer terecht!

Ondertussen gebeurt er véél meer in de klas.. We hebben het nu al een tijdje 
over het herkennen van verschillende (begin)klanken. We hebben een lesje 
gehad over ‘Stibbelland’, in dit fantasieland wonen ‘Stibbels’. Alles in dit land 
begint met de beginklank ‘S’.

Een andere les die erg goed ontvangen werd is ‘vormen-verstoppertje’. De 
kinderen zijn in de klas én daarbuiten op zoek gegaan naar geometrische vormen 
in alledaagse voorwerpen. Zo vind je in een pizza een cirkel, maar in een 
pizzapunt weer een driehoek.



We hebben een uil geknutseld van een 
dennenappel. De klas ziet er weer gezellig uit. 

groep 3
We hebben een mijlpaal bereikt. Ons 
letterbord is vol. En daar hoort een 
letterdiploma bij. De kinderen zijn heel 
trots op zichzelf en wij zijn dat zeker ook.

Ook zijn we begonnen met het schrijven en 
lezen van samengestelde woorden zoals, 
waslijn, voetbal, visnet, tuinhek enz..

. 



We zijn gestart met de lesmethode Topontdekkers. Dit is een 
methode waarin zaakvakken aan bod komen. Hierbij wordt het 
samenwerken en het op onderzoek uitgaan gestimuleerd.

Kinderen uit groep 3 vertellen over 
Topontdekkers:

‘Ik vond het best wel leuk. Vooral het egeltje tekenen. Ik 
heb geleerd met iemand samenwerken’. 

Evi

‘We gingen als eerst een filmpje kijken die ging over de 
winterslaap. We moesten een eigen dier maken die een 
winterslaap doet. Ik heb een eekhoorn gemaakt. Ik vond 
het leuk dat we zelf de dieren mochten tekenen. Ik vond 
het ook leuk dat ik met Anna mocht samenwerken’.

Meike

‘Ik heb geleerd dat een egel een winterslaap houdt. 
De eekhoorn houdt winterrust. Winterrust is dat de 
dieren gaan slapen maar elke week wakker worden en 
winterslaap is dat de dieren blijven slapen 
tot de andere maand’.

Ismaël

 groep 3



Groep 4
 

Tussen de kerstvakantie en de 
krokusvakantie werken we met 
“Topontdekkers” aan het 
onderwerp “Beestebende”. We 
hebben de” Big Five” behandeld. 
De klas is in vijf groepen gaan 
uitzoeken waar de dieren leven, 
wat de dieren eten en hoe oud de 
dieren worden. De antwoorden 
hebben we verwerkt in 
muurkranten.



Groep 4
 

 

 

Op een ochtend in januari was 
het plotseling helemaal wit 
buiten. Van de sneeuw zijn we 
meteen gaan genieten. Er 
werden sneeuwballen gegooid 
en sneeuwpoppen gemaakt. 
Voordat we het wisten was de 
sneeuw alweer verdwenen.

We zijn weer door gaan werken 
aan de Cito toetsen. De 
uitslagen worden verwerkt in de 
rapporten die op 9 februari 
uitgedeeld gaan worden.



  Groep 5

                                                               

Citotoetsen
Groep 5 was weer hard aan het werk met de vele 
vragen over begrijpend lezen, rekenen en 
spelling. Wat de groep van de toetsen vond:

“Cito is leuk. Mag best meer 
zijn.”

“VEEL te veel.”

“Wat zitten er soms vage vragen 
tussen zeg.”

“Soms werk ik wat te snel en 
is mijn antwoord fout.”

“NOOOOIT 
meer doen!!!”

“Ik wist bijna alle vragen. 
Eentje bij begrijpend lezen was wel moeilijk zeg!”



Groep 5

                              Topontdekkers:

Groep 5 is nu druk bezig met 
het thema Beestenbende. Is 
een kikker een landdier of 
een waterdier? En een eend? 
We leren hoe een echte 
Topontdekker
volgens een werkplan met 
doelen werkt.

Ook zijn we gestart met de 
topografie van Nederland. Er 
wordt druk geoefend op de 
chromebooks. “Alle 23 goed 
meester!”



Groep 6
 Alfabetische volgorde
We gingen in de ochtend naar buiten omdat we van de 
meester een opdracht kregen om iedereens naam in de 
alfabetische volgorde te zetten. We hadden daarvoor 5 
minuten. De meester had ook een touw neergelegd op de 
grond als iedereen van het touw af stapten dan is iedereen 
af. het is ons uiteindelijk gelukt 👏👍

gemaakt door : DINA EN ALINA 🙂
Groep 6 cito
Cito rekenen:Cito rekenen hebben we al gehad we hadden hem 4 
delen verdeeld
cito rekenen gaat vooral om verhaaltjes sommen zoals ik heb 14 
snoepjes en geef er 8 aan jou hoeveel heb ik dan nog.

Cito spelling:Cito spelling zijn we mee bezig en daar gaat het 
meeste om goed kunnen schrijven en zo niet? dat maakt niet uit 
bij cito spelling schrijf je 25 woorden en nul zinnen.

Cito begrijpend lezen:
daar zijn we ook nog mee bezig daar gaat het meeste om lezen 
en opschrijven goed lezen en opschrijven er zijn korte en lange 
stukjes tekst. Jette



Groep 6
kahoot!
1 of 2 weken geleden heb ik mijn kahoot! 
gemaakt het was niet per se moeilijk om hem te 
maken. Het onderwerp van de kahoot! was 
reptielen (beestenbende) er waren vier kinderen 
die de kahoot niet leuk vonden. De winnaar was 
izzy🏆 tweede nour🥈
derde arno🥉. Gemaakt door Misha

Tekening Beestenbende
We gingen Top Ontdekkers thema Beestenbende doen, de meester 
ging ons kleine blaadjes geven. We moesten dan tekenen als "wie, 
wat of waar" bijvoorbeeld, een kat met een paraplu in het water. Toen 
gingen 2 kinderen en de meester wat papieren uitdelen voor de "wie 
wat waar" tekening. Ik kreeg toen een konijn (wie) met een koffer 
(wat) in de woestijn (waar). We kregen maar 15 minuutjes en iedereen 
ging haasten behalve ik. Ik was wel zenuwachtig voor wie heeft 
gewonnen. Maar de uitslag was de volgende dag. De volgende dag 
was er een top 9. Ik was toen wel in de top 9 en ik was de negende 
en de meester vergiste toen met wie stemde voor 9 of 6. Toen de 
meester vroeg hoeveel stemden voor 6 en dan vroeg hij wie voor mij 
koos (9). Toen was er 9 stemmen voor mij, de meester zei"misschien 
kan iemand 10 stemmen hebben." Ik was wel een beetje nerveus.
Toen ging de meester laten zien wie de winnaar was.
En de winnaar was… Ik! toen mochte ik op een canvas schilderen, 
maar het was te moeilijk voor mij, maar toen mocht ik met stiften op 
het canvas sinds het was beter voor mij. Nu ben ik bezig met mijn 
tekening op de canvas. Joycelline



Groep 6/7

Het was na twee lange jaren zonder de mooiste 
traditie op de Grote Beer eindelijk weer mogelijk om 
samen kerst te vieren met een diner, waarbij de 
kinderen voor elkaar lekkers maakten!  De kinderen 
waren op hun mooist gekleed en hadden het enorm 
gezellig in restaurant ‘De Torenkamer’. Tussen al het 
lekkers stond onder andere tortilla, kippenpootjes, 
sushi, pasteitjes, groentespiesjes, pannenkoeken, 
bami, worstenbroodjes, patat en zoet gebak als toetje!  



Groep 6/7
Wat een ‘Beestenbende’ is het elke dag in groep 
6/7! Het is hier net een dierentuin… Huh? Oké, 
niet letterlijk, maar sinds het nieuwe thema bij 
TopOntdekkers onze mede-planeetbewoners 
eens goed onder de loep neemt, zijn de kinderen 
toch erg goede dieren-imitators gebleken! Op 
ons raam bij de deur kunt u zelf nog het een en 
ander leren over de favoriete dieren van de 
kinderen. MIAUW!



Groep 7
Sneeuw op de stoep
Ieder van ons werd een paar dagen geleden wakker en het bleek dat het had gesneeuwd! 
Ieder van ons had lol in de pauzes voor en na school. Het was fantastisch. We hebben een 
sneeuwpop gemaakt en die noemen we snowie 7!  Helaas kwam er ook een eind aan het 
leven van onze vriend. Hij is kapot gemaakt en de resten zijn gesmolten. We moesten een 
…karretje gebruiken om het onderste deel naar school te krijgen. Het was net een fabeltje 
zo leuk was dat. We hadden lol en er was een soort spel op het schoolplein. Daar kon je 
sneeuw krijgen het was leuk maar zeker ook moeilijk om genoeg sneeuw te krijgen. We 
noemen dat de KLAS BURGER en nu spelen we dat vaker het is leuk. Er waren nog wat 
dingen te doen zoals voetbal op de gladde grond of rondom de tafel. Tikkertje werd er ook 
gespeeld genoeg dus. Ja we hadden en hebben lol ik zou het niet anders willen maar net 
zoals bij snowie 7 kwam er een eind aan de sneeuwbuien we hadden lol. Maar niet het 
hele schoolleven draait om sneeuw maar ja even tussen ons het was veel leuker met de 
sneeuw.
Danian groep 7



Groep 7
Knutselen op de Grote Beer groep 7 2023
Om 13:30 gingen we met onze net nieuwe stage juf (dus juf Patricia) knutselen.En we wisten niet wat het was, 
maar ze zei dat het heel leuk zou worden. Ze zei:we gaan het over de winter hebben. Ik dacht al dit gaat leuk 
worden ze pakte verf,kwasten,wasco, een grijs a3 blaatje en een saté prikker.Ze ging het uitleggen:eerst moest 
je je blaatje helemaal inkleuren met wasco dat hoefde niet netjes.Toen ging juf er witte verf overheen doen we 
moesten het nat houden en dan komt de magie dat je met een saté prikker een mooie horizon gaat maken en 
een boom gewoon een beetje fantaseren.Wie ook van fantaseren houdt is Sophia (de schrijver)dit was mijn 
verhaal.
Sophia groep 7



Groep 8

Deel I
Ons artikel gaat over de lesjesmiddag bij het OSB
             Gemaakt door:Deepa en Daelynn.
Dinsdag 24-01-2023

Negen kinderen van onze klas zijn naar het OSB gegaan, toen we op het OSB kwamen werden we 
rondgeleid door Rika van de vorige groep 8 en door Blessing van het OSB, voordat we werden 
rondgeleid kwamen er nog vier meiden bij van een andere school en hun waren super aardig. Toen we 
werden rondgeleid gingen we naar de eerste klas Natuur en Scheikunden en toen gingen we proefjes 
doen en dat was super leuk. Na natuur en scheikunden hadden we pauze, daarna gingen we naar een 
voorstelling kijken over hoe het daar is en hoe de eerste dag op het OSB ging. Daarna mochten we 
wat vragen stellen en die werden dan beantwoord door hun, nadat we onze vragen hadden gesteld 
gingen we met zijn allen een kort dansje doen op het liedje chale van Numidia en Jonny en dat was 
super leuk. En er was nog een jongen die helemaal los ging met dansen en hij deed het super goed. 
Daarna gingen wij naar Nederlands en het onderwerp was spreekwoorden en we moesten de 
verborgen spreekwoorden zoeken en we gingen een filmpje kijken van Jeroen die soms 
spreekwoorden iets te letterlijk neemt en dat was super grappig. Na de les eindigde wij in een kring en 
gingen wij het bespreken. Nadat wij het gingen bespreken gingen weer terug naar school. Er kwamen 
ook nog een paar ouders mee die kwamen kijken.

Wij vonden het allemaal super leuk.



Groep 8

Deel II
Fayrouz, Des en Mia Mol maar die was er niet bij 🙂!11

De OSB was super leuk we hadden natuur en scheikunde tijdens de les gingen we proefjes 
doen die waren heel leuk. Daarna gingen we naar het theater en kregen we een 
voorstelling van de 1e klassers, dat was een leuke en grappige voorstelling daarna kwam er 
een gymmeester en gingen we dansen dat was gezellig en een jongetje ging helemaal los. 
UIteindelijk hadden we nog een les nederlands dat was een leuke les. We gingen daarna 
terug naar de school en gingen gewoon door met de lessen.



Groep 8
Deel III

             Middelbare scholen bekijken.                 

Gemaakt door: Isa en Carlijne

In de klas laat meester elke dag een filmpje van een middelbare school zien op het digibord. We hebben 
het Sint Nicolaas Lyceum bekeken, het MLA #2, Berlage Lyceum, het Csb, Lely Lyceum, Metis en nog 
veel meer.
Er is ook iemand van het Osb in de klas geweest om er iets over die school te vertellen. Daarnaast 
krijgen we ook folders die we kunnen meenemen naar huis. 

Gisteren zijn we met de helft van de klas naar het Osb geweest om daar lesjes te volgen en te kijken 
hoe het daar in het echt is. We zijn bij natuur/scheikunde geweest en hebben daar geleerd hoe je geluid 
kan maken en hoe je geluid hoort. Verder zijn we nog bij Nederlands geweest daar hebben we gezegdes 
geleerd en we hebben een kort stukje theater gezien over hoe het dagelijks leven op het Osb is. Ik vond 
het theater wel leuk, er zaten ook veel dingen in die ik herkende lol. Na het theater gingen we nog even 
dansen en er was 1 jongen die helemaal los ging,  hij werd echt helemaal leip en iedereen ging helemaal 
stuk. De school was wel echt heel groot maar wel leuk op zich. (mijn mening)

De rest van de klas was gewoon op school, wij hadden gym en nog een paar scholen bekeken. Het was 
lekker rustig. In de middag waren de kinderen weer terug en gingen we weer een gewone les volgen in 
de klas.



Groep 8 
Samen een sneeuwpop
gemaakt.
Staand van links naar 
rechts:
Chantal, Danielle,
Fayrouz,Des,Elias,Miles.
Zittend: Reyson, Nair,
Isaiah, Wassim en Reyn.


