
DEGROTEBERENKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER

Wat gaat de tijd toch snel. Voor mijn gevoel zijn wij net begonnen met schooljaar 2022-2023 en toch lopen er al pieten door de school.

Zoals jullie hierboven kunnen lezen, heeft de krant een naam gekregen, DeGroteBerenKrant! De leerlingenraad had heel veel ideeën, maar 
door stemming is het uiteindelijk deze mooie naam geworden.

BatterijenBattle
Vandaag is de laatste dag van de wedstrijd. Er zijn afgelopen weken veel batterijen ingeleverd op school. STIBAT, de stichting die deze landelijke 
inzamelingsactie organiseert had witte tonnen geleverd om te vullen. De kinderen van De Grote Beer hebben thuis goed gezocht en in totaal 105,5 kilogram 
batterijen verzameld. Dat is bijna een halve kilo per kind. De foto’s hierboven zijn naar STIBAT verstuurd en nu is het afwachten of we wat gewonnen hebben. 
Uiterlijk 22 december horen wij de uitslag. 

Florente
Deze week hadden wij bezoek van Sytske Feenstra, de interim Algemeen Directeur van de Stichting Florente, Zij vervangt Hans Ploeg die vanwege ziekte 
afwezig is. 

Verder nog
Volgende week dinsdag is onze eerstvolgende informatieochtend van 9 tot 11 uur. Kennen jullie gezinnen in de buurt met nog jonge kinderen? Het is fijn als jullie 
hen vertellen over De Grote Beer en uitnodigen voor de bijeenkomst, vooral nu de school er zo prachtig uitziet. Opgeven kan door een mail te sturen naar 
y.grein@obsdegrotebeer.nl. Zegt het voort!

Fijn weekend!
Yvonne Grein

november 2022

mailto:y.grein@obsdegrotebeer.nl


Week van de Mediawijsheid
Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november)
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met 
de kansen en gevaren van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 
nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. Wil je meer weten? Kijk dan op 
www.mediamasters.nl.
 
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal 
gedrag online. Door heel het land vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. 
Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl

http://www.mediamasters.nl/
http://www.mediamasters.nl/
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/


Groep 1-2 A
Het begin van deze periode hebben we lampionnen gemaakt voor Sint 
Maarten en we hebben hierbij een liedje ingestudeerd. Als afsluiting van 
het thema herfst hebben we raadsels beantwoord en zo hebben we gelijk 
getest welke informatie nog is blijven hangen. Raadsel: je kunt het eten, 
het is oranje en je kunt er ook mee knutselen, rara wat ben ik?

In dit zelfde weekend is ook de Goedheiligman in Nederland aangekomen, 
wat een feest! We zijn druk bezig om de liedjes te leren, om te rijmen en 
hebben ook al een muts gemaakt voor tijdens de sinterklaasviering. Het 
thema Sint en Piet is dan ook echt van start gegaan. 

De kinderen maken in de bouwhoek of met duplo een stoomboot of een 
pietenhuis. Met de clics hebben we geprobeerd een cadeau, een mijter en/of 
een staf te maken. We pepernoten memorie gespeeld, in plaats van kaartjes 
kreeg je pepernoten, jammie!

We weten nu wat woorden en zinnen zijn en proberen de woorden in de zin 
te tellen. Het lukt ons ook om aan te geven wat het eerste en laatste woord 
van de zin is. 



Groep 1-2 A
De herfsttafel heeft plaatsgemaakt voor de watertafel. Hier kunnen 
de kinderen experimenteren met water en met inhoud. Zo kunnen 
de kinderen bijvoorbeeld tot het inzicht komen dat een smalle fles 
sneller vol raakt. Ook zijn we bezig geweest met ‘afpassen’ en 
meten. Zo hebben we de klas opgemeten met een rol lint en een 
liniaal. We zijn er toen achter gekomen dat we hiervoor beter een 
rol lint kunnen gebruiken. Ook hebben we dingen in de klas 
gezocht die ongeveer net zo groot zijn als een liniaal. Daarnaast 
kunnen de kinderen nu ook cadeaus inpakken en oefenen om een 
hulppiet te zijn. Bij deze activiteit zijn de kinderen bezig met 
afpassen. Past het cadeau in dat stukje cadeaupapier?

Er zijn al een aantal pieten in onze klas gekomen, wat een 
gezelligheid! De kinderen mochten hun schoen zetten van deze 
pietjes. De volgende dag had verstop-piet onze sleutel van de 
klasdeur verstopt. We hebben de sleutel in de boot op het schoolplein 
gevonden. De schoenen waren onaangeraakt, maar we hebben wel 
schoencadeaus gekregen, wat een rommel was het in de klas. 
Iedereen heeft geholpen de klas weer netjes te maken, wat een fijne 
groep.



Groep1-2 B

Het is eindelijk zo ver! de Sint is in het land!

In de klas kijken we nu elke dag het sinterklaasjournaal, de 
kinderen volgen met veel spanning de avonturen van 
Sinterklaas en zijn pieten..

Op donderdag de 24e hebben de kinderen zelfs pepernoten 
gebakken! Deze hebben ze natuurlijk mee naar huis 
gekregen. Op dezelfde dag kregen we in de klas visite.. Echte 
pieten kwamen ons nog wat extra pepernoten uitdelen!



Groep 1-2 B

Na het pepernoten bakken hadden we nog een avontuur! 
We mochten onze schoen zetten! Dit ging niet helemaal 
volgens plan.. Toen we de volgende dag op school 
kwamen, was de deur op slot! 

De klas bleek een enorme puinhoop en de sleutel bleek 
ook nog eens kwijt. Op het plein was een grote zoekactie 
en uiteindelijk hebben we de sleutel kunnen vinden!

Eenmaal in de klas zagen we dat de cadeaus niet eens in 
de schoenen zaten.. die verstop-piet heeft zich duidelijk 
vermaakt.. Na goed zoeken hadden we voor alle kinderen 
de cadeaus gevonden!



groep 3
Dictee’s maken daar zijn de kinderen erg 
goed in. We hebben nu op een hele leuke 
manier een dictee gemaakt. We deden ‘ren 
je rot’. Op het leerplein hingen allemaal 
woorden met een cijfer ervoor. In de klas 
hadden de kinderen een antwoordenblad 
op hun tafel liggen. Ze mochten het 
leerplein op om een woord te zoeken, het 
woord te lezen, het cijfer en woord 
onthouden, terug naar hun plek om het 
woord op de juiste plek op het blad te 
schrijven. De kinderen hebben erg genoten 
van deze leerzame en leuke manier van 
leren. En ik van hun blije en enthousiaste 
koppies. Er was alleen 1 leerling die dit spel 
toch liever anders noemde. Namelijk: ren je 
roti. Dan kon hij namelijk lekker veel roti 
eten. Dit leek ons ook een erg leuke en 
lekkere variatie ;-)

. 



Er zijn ontzettend veel betrokken ouders die zich 
opgegeven hebben om ‘s ochtends te willen lezen. Wij 
vinden het heel fijn dat er zoveel ouders bereid zijn om te 
helpen. We hopen dat de kinderen op deze manier nog 
meer leesmeters maken waardoor het lezen vooruit gaat 
en niet te vergeten het leesplezier toeneemt. Want:

Leesplezier is dé sleutel tot een betere lees- en 
taalvaardigheid. Als een kind met plezier een boek heeft 

gelezen, zal het daarna sneller een nieuw boek oppakken. 
Eerder dit jaar publiceerden de Raad voor Cultuur en de 

Onderwijsraad hun advies 'Lees!
Op de eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannen. 

Het geeft je kind een kijkje in een compleet andere wereld. 
Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! Boeken 

lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor 
dat je kind helemaal weg kan dromen bij een verhaal

 groep 3
De eerste verwerkingen van gelezen boeken zijn 
gemaakt. 

Ook hebben we weer ons best gedaan met 
knutselen en ziet de klas er heel gezellig uit. 



Groep 4

 Sinterklaas is weer in het 
land. We zijn hard bezig 
geweest met het maken 
van Sinterklaas 
versieringen. De komende 
week zullen we daar nog 
verder mee gaan.
We hopen dat Sint ook op 
5 december bij ons in de 
klas op bezoek komt.



Groep 4

 

 

 

Deze periode behandelen we 
het onderwerp wetenschap en 
techniek bij het vak 
“Topontdekkers”. Vandaag 
hebben we het gehad over 
uitvindingen. Een van de grote 
uitvinders was James Watt. Hij 
heeft onder andere de 
stoommachine uitgevonden. 
We hebben in de klas gekeken 
hoe een echte stoommachine 
werkt. Natuurlijk met een 
blusdoek bij de hand. We 
hebben ook bedacht waarvoor 
je een stoommachine allemaal 
kan gebruiken.



  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
Pronkstukkenboek groep 6
In onze klas moeten wij een stuk schrijven over ons 
pronkstuk iedereen heeft een pronkstuk.
Het kunnen oude dingen zijn maar ook nieuwe moderne 
dingen. Dus bijvoorbeeld een hele
oude munt of iets moderns dus bijvoorbeeld een nintendo 
switch. We moesten het presenteren voor taal. Volgens mij 
heeft iedereen zijn pronkstuk meegenomen. Arno

 
Halloween groep 6
Afgelopen vrijdag was het Halloween.  
Er hingen overal slingers en het was super leuk.
Iedereen was verkleed nou bijna iedereen maar hun mochten nog 
wat uitkiezen uit de tas van meester Jocha. 
Alle meesters en juffen waren ook verkleed. En er was ook een 
kahoot Quiz. Er was ook een super leuke en moeilijke escape 
room alleen het einde……………….nou daar vertel ik niks over 
want dan moet je het zelf maar maken. En degenen die niet 
wilden gingen knutselen. En dat werd heel mooi!
En sommige hebben ook halloween tekeningen gemaakt. En 

klaar. Jette en Mila 



Groep 6
1 minuut
Groep 6A heeft woensdag geleerd bij een rekenles hoe lang 
een minuut precies duurt. We hebben experimenten gedaan 
van 1 minuut. We hebben gekeken wat langer leek te duren, 
een muziekje of een fitness training. Het was allebei 1 minuut, 
maar de fitness training leek langer te duren, maar dat was 
omdat het minder leuk was. We hebben een wedstrijd gedaan 
wie er het best kan schatten hoeveel 1 minuut is. Er was een 
finale tussen de groepswinnaars Amira, Jette, Abigail, Finn en 
Mette. We deden de wedstrijd en Mette heeft gewonnen. Zij 
had zonder te kijken precies bij 1 minuut stop gezegd. De 
winnaar kreeg twee groepspunten. Amira

English lesson in group 6
Tuesday 3rd was the first English lesson in group 6. Everyone 
got a piece of paper, you could choose, there were 2 levels  
one was only English and the other was dutch but your answer 
was English. This is how it works so, we had a song by Ed 
Sheeran & Justin Bieber and we needed to listen to the lyrics 
and write what the lyrics said. We also needed to look at 
pictures and if you're wondering what song we listened to it is 
called I don't care and i had it in my head for the next 2 weeks.
Tiara en Joycelline

Sjoelbak



Groep 6/7

De kinderen kijken reikhalzend uit naar het moment dat ze hun eigen SMARTphone in bezit zullen hebben…. 
De verleidingen van het internet en de sociale media lokken hen… En daar kun je dan maar beter heel goed 
op voorbereid zijn. De kinderen hebben daarom een week lang elke dag meegedaan met MEDIAMASTERS. 
Ze leerden om op de juiste manier om te gaan met hun sociale media, met de slimme trucs van APPS om je 
aandacht vast te houden en over de nieuwste toepassingen van A.I. Het was een zeer leerzame week (ook 
voor meester René). Een paar dagen later kregen we bezoek van juf Connie, die de kinderen de kunst van het 
debatteren bijbracht. In een gastles van twee uur hebben de kinderen gespeeld met de vorm van het debat, 
hoe je je mening met argumenten verdedigd en om ten allen tijde respect te hebben voor je ‘tegenstander’. De 
te verdedigen stelling was: “Dierentuinen moeten verboden worden.” Beide kanten hebben mij overtuigd!



Groep 6/7
Naast enkele pittige lessen uit het 
jaarprogramma rekenen (Breuken gelijknamig 
maken?! Kolomsgewijs optellen zonder 
hulpsom?!), taal (Balades over de Zuiderzee! 
Hoe een lachspiegel nou eigenlijk werkt!) en 
spelling (Leenwoorden uit andere talen! Taxi- 
en Militairwoorden!) hebben de kinderen uit 
groep 6 voor TopOntdekkers miniatuurversies 
van speeltuintoestellen gemaakt. Er moest 
gelet worden op stevige constructies 
(driehoeksvorm) en er moest samen worden 
beslist waar de speeltuintoestellen in de 
speeltuin geplaatst moesten worden. Groep 7 
schreef ondertussen een werkstuk over de 
ontwikkeling van de ruimtevaart. Wie of wat is 
Laika? Wie was er nou eerder, Rusland of 
Amerika? Wat is een ‘kunstmaan?’ Vraag het 
ze maar, want ze weten het precies (hoop ik :).



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
Media Masters
Het was leuk en je leerde er veel van. Je leerde hoe je je tegen hackers moest beschermen, dat je geen sexie foto’s mag sturen enzovoort. Je leerde alles met 
GAMES ja je hebt het goed gehoord. Je leert alles met GAMES. Het was leuk en ook best spannend je leert zo veel en je helpt de 5 / 6 teams. In het grote spel 
kreeg je vragen over omgaan met de media en zo kon je de teams helpen. In dit seizoen ging het over mediawijsheid en een goed voorbeeld is: dat een oma zij 
noeps het is officieel noobs en dat ze dat zo zij niet echt aardig daar moesten wij een vraag beantwoorden om ze te helpen. En aan het einde, in de finale,  
moesten we 15 vragen beantwoorden. En we hadden 4 jokers om foute antwoorden te wissen, na 2 goede antwoorden achter elkaar kreeg je een streak om 
dubbele punten te verdienen na 1 fout antwoord was de streak weg je had een joker om je streak te behouden, en ook 1 tip joker, en een dubbele punten joker 
als je iets zeker wist kon je die inzetten om de bits/punten te verdubbelen voor alleen die vraag. en daar was het einde…… EN ……. O ZE HEBBEN 
GEWONNEN !!!!!!!!!!!!!Danian groep 7
Debatteren
Hallo vandaag nemen wij een kijkje in groep 7.
Ze leren hoe je moet debatteren.Er waren opeens 2 juffen. De eerste was de gewone juf koningin Kirsten  maar de tweede kende de klas niet. Ze stelde zich 
voor als juf Conny.Ze zei dat ze ons ging leren hoe je moet debatteren. We kregen stellingen en een stelling was dat kinderen op school verplicht water moeten 
drinken. We gingen het bespreken wat voor redenen we het eens en oneens waren en moesten het opschrijven en daarna kregen wij nog een stelling. Die 
stelling was: Dierentuinen moeten verboden worden. We werden ingedeeld in een groep voor of tegen en moesten goede argumenten bedenken, ook al waren 
we het er zelf niet mee eens. Ik vond het erg leuk. Lina groep 7

Vandaag heeft groep 7a debatteer les gekregen van Conny.Ze hebben geleerd hun mening te geven. De stelling was onder ander: Je mag alleen maar water 
drinken op school.Kinderen moesten in groepjes werken. 1 groep was voor de stelling de andere tegen de stelling.
Toen moesten ze taken verdelen. De 3 beste stellingen in hun groepje werden opgelezen door hun groepsleider. Toen moesten de voor en de tegen tegen 
elkaar hun mening geven
en elkaar overtuigen. De jury (de kinderen) mochten kiezen wie er beter waren de voor of de tegen de stelling waren. Tobias groep 7



Groep 7
Halloween
Op school was er een verrassing. De verrassing mochten we pas weten als we het goed deden….en ja we deden het goed we wisten niet wat de 
verrassing was en toen zei de juf het en….iedereen juichte maar natuurlijk willen jullie weten wat de verrassing was. Het was dat we een 
halloween feest mochten houden. We mochten om 13:00 om kleden sommige hadden een pyjama aan en sommige hadden gruwelijke kleren aan 
omdat het een beetje griezelig was, gingen alleen de bovenbouwers griezelen in de klas was het een hele griezelige sfeer. Juf was heel even uit 
de klas en toen hadden we de lichten uit gedaan en ons verstopt en toen zeiden we trick or  treat en toen kregen we een snoepje, daarna gingen 
we in een groepje een escaperoom online doen dat was heel leuk, daarna gingen we een film kijken en mochten we een snoepje en we mochten 
op de tafels zitten. Het was een geweldige dag of moet ik zeggen een griezelige dag. 
Sophia groep 7



Groep 8
Mediamasters verslag Groep 8
                       Gemaakt door Isa, Daelynn en Carlijne.
Mediamasters was heel leuk. Je moest dingen doen voor de teams en hun gingen opdrachten uitvoeren. Er waren lastige 
vragen, maar ook veel leuke vragen, zoals een puzzel oplossen en dingen beantwoorden. De hoofdpersonen waren een 
vader en een dochter. Het doel was om 5 lichtgevende sleutels te vinden en ze weer terug te brengen naar een kamer waar 
ze alle sleutels in een vak moest stoppen. Maar dat was niet zo makkelijk, want er was ook een jager die hun konden 
pakken en dan was je uitgeschakeld en mocht je niet meer meedoen met het spel. Daardoor werd het wel leuker. Een oma 
genaamd Riet en een dove jongen die Martin heette werden als eerst uitgeschakeld. Daardoor was het soms best 
spannend. Wij vonden de mediamasters opdrachten en filmpjes van vorig jaar wel iets leuker en makkelijker. 

                                                                               



Groep 8

Halloween Dag van Groep 8
  We hebben een Halloween dag gehad op vrijdag 28 Oktober we mochten            onze klassen versieren met leuke 
spulletjes. De organisatie had ook  heraam heel mooi geschilderd. Na de gym mocht iedereen zich gaan verkleden er 
waren heel veel verschillende kostuums zoals zombies, zombie koningin en meer. Nadat iedereen zich verkleed had 
gingen we naar school het feest was van 1 tot 3 toen we daar aankwamen gingen we  eerst even feesten en daarna 
gingen we film kijken er waren ook snoepjes en cupcakes en, we hadden ook limonade en het was een superleuk feest. 
Aan het einde van de dag gingen we het met de hele klas opruimen het was  een geslaagd feest!!!

Dit is gemaakt door Nina en Des uit Groep 8

Het is georganiseerd door: Fayrouz, Des, Nina, 
Carlijne, Isabella, Dealynn, Isa, Deepa en 
Chiara.



Groep 8
Top Ontdekkers 

Wij hadden presentaties gekregen van iedereen
er zaten ook hele mooie presentaties tussen en we hadden bij eentje
ook een hele leuke Kahoot gedaan met de klas
dat is een soort spel waarbij je de geheugen weer ophaalt           
zodat je niks kan vergeten.

Het thema was techniek en wetenschap en je kon kiezen
uit:elektriciteit,ruimte en de industriële revolutie
elektriciteit ging over alles met elektriciteit enz
de ruimte ging over de ruimterace
en de industriële revolutie gaat over de auto,nieuwe fabriek enz

Dit waren de maatjes:
 Fayrouz & Nina:Elektriciteit
Wassim & Reyn: Industriële Revolutie
Chiara & Luna & Emma: Ruimte
Reyson & Nair: Elektriciteit
Taylan & Mitchell: Ruimte
Tijmen & Fabian: Ruimte
Isa & Carlijne: Ruimte
Mia & Daelynn: Industriële Revolutie
Deepa & Isabella: Ruimte

We hebben veel dingen geleerd over de ruimte, elektriciteit en de Industriële Revolutie.

groetjes van Groep 8  😁

a.


