
SCHOOLKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER
Met trots presenteren wij onze tweede digitale schoolkrant van dit schooljaar, vol met informatie, mooie teksten van 
kinderen en foto’s.Wij wensen jullie veel lees- en kijkplezier!
Nieuws van de afgelopen week
Afgelopen maandag is het team de week met een studiedag gestart. Samen hebben wij in een coöperatieve werkvorm gewerkt aan onze visie op 
onderwijs. We hebben besproken waar wij als school voor staan, waar onze kwaliteiten liggen en wij hebben zelfs gedroomd over onze ideale De 
Grote Beer. Daarnaast was er in de middag tijd om te werken aan de groepsplannen. Een inspirerende en nuttige dag! Maar op dinsdag de kinderen 
weer in de school ontvangen is beter. Volgens het team is er wat betreft het op tijd komen een grote sprong vooruit gemaakt. Dat is fijn voor de school, 
voor de klas maar vooral voor het kind zelf. Te laat komen is niet leuk.

Volgende week
Op maandagmiddag hebben wij na schooltijd weer een teamvergadering waarbij er een externe expert ons komt bijscholen in Traumasensitief 
onderwijs. Op vrijdagmiddag komt de Werkgroep Communicatie voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. Hoog op de agenda staat ons 50-jarig jubileum 
die wij op 15, 16 en 17 mei uitgebreid gaan vieren. 

Verder nog
Een correctie op de agenda: op maandag 5 december geldt vanwege sinterklaas het continurooster voor de hele school. Alle kinderen blijven die dag 
op school voor de lunch en zijn om 14 uur uit.

De eerstvolgende informatieochtend voor nieuwe ouders is op dinsdag 29 november van 9 tot 11 uur. Opgeven kan door een mail te sturen naar 
y.grein@obsdegrotebeer.nl. Zegt het voort!

Oktober 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
Deze tweede periode hebben we het thema 'ik ga naar 
school' afgesloten. We weten nu goed wat de afspraken 
zijn en hoe het eraan toe gaat in de klas. Daarna zijn wij 
verder gegaan met het thema van de kinderboekenweek 
'giga groen'. We hebben deze twee weken extra aandacht 
gegeven aan leesplezier en boekoriëntatie. Zo zijn er een 
aantal ouders langs geweest om ons voor te lezen, 
hiervoor dank. 

Nadat we even hebben kunnen uitrusten in de herfstvakantie zijn we 
gestart met het thema 'herfst'. De kinderen van groep 1/2A mogen 
herfstspulletjes verzamelen en mee naar school nemen. We hebben 
al een hele mooie herfsttafel in de klas staan. Bij dit thema bieden wij 
nieuwe woorden aan passend bij het thema. Deze woordkaarten 
hangen op het whitebord. Woorden zoals: paddestoel, kastanje, 
vogeltrek, dennenappel, spinnenweb, regenboog, paraplu, pompoen, 
etc.



Groep 1-2 A
Als opening van het thema 'herfst hebben we een 
kabouterpad gelopen. Er waren 12 opdrachten die de 
kinderen moesten volbrengen. Elk groepje begon bij een 
andere opdracht. Zo moesten de kinderen bijvoorbeeld 
liedjes zingen, met een spiegel onder een paddenstoel 
naar de sporen kijken, ontdekken van welke boom de 
blaadjes afkwamen, spinnenwebben zoeken en 
bomentikkertje spelen. 

Daarnaast hebben we weer even opgefrist wat we voor 
de herfstvakantie hebben geleerd. We zijn ook aan de 
slag gegaan met het maken van een eekhoorn werkje, 
hierbij moesten de kinderen vliegers vouwen, een uil van 
bladeren en blaadjes door 16 vierkanten te vouwen.



Groep1-2 B

Voor de herfstvakantie waren we bezig met de 
kinderboekenweek. Deze week was in het thema 
‘Giga Groen’.

Tijdens de kinderboekenweek hebben we elke dag 
een nieuw boek gelezen en hebben we daar 
verschillende activiteiten en lessen bij gedaan.



Groep 1-2 B

De herfstvakantie is nog maar net voorbij, maar 
we zijn al meteen hard aan de slag gegaan met 
het thema ‘herfst’.

We hebben een woordweb gemaakt, enkele 
kinderen hebben al een paraplu geknutseld én we 
hebben een kabouterpad door de natuurspeeltuin 
achter de school gelopen.

Helaas hebben we geen wilde kabouters gespot..



De herfst is begonnen, een goed moment om iets 
te knutselen. Bij de herfst horen natuurlijk de 
herfstkleuren in de bomen. Wij hebben 
herfstbomen geknutseld. Hiervoor moesten we  
stroken knippen en daarna de stroken opgekruld 
opplakken. Vervolgens mochten we in een krantje 
van de Plus herfstkleuren zoeken. Daarvan 
hebben we bladeren geknipt, om aan de takken 
van onze boom te hangen. Gezellig! Een beetje 
herfst in de klas.

groep 3

Inmiddels zijn we wat meer gewend in groep 
3 en hebben we ook tijd gehad om te 
knutselen. De verjaardagskalender staat erg 
gezellig en vrolijk in de klas, we hebben de 
eerste verjaardagen al gevierd. 

. 



De kinderboekenweek was aan het begin van deze maand 
en het thema was giga groen. We hebben de 
kinderboekenweek geopend door groepsdoorbrekend voor 
te lezen aan elkaar. Ook mochten de kinderen op de eerste 
dag van de kinderboekenweek verkleed naar school komen. 
Er zijn vaders, moeders en een oma komen voorlezen, dit 
was heel gezellig. De kleedjesmarkt met de hele school was 
ook een groot succes. 

 groep 3
In de vorige schoolkrant hebben 
jullie kunnen lezen dat de kinderen
letters, woorden en zinnen op
de letterdoos geleerd hadden
om te maken. Inmiddels zijn ze 
gewend om dictee’s in een schrift
te maken. Wat doen ze dit goed 
en netjes, echt heel knap. 

We zijn al gestart met kern 3 en leren steeds meer 
letters en kunnen daardoor ook steeds meer 
woorden lezen. Blijf thuis ook vooral lekker lezen, 
door veel te lezen gaat het steeds makkelijker. 

Is het jullie opgevallen dat de kinderen de hele en 
halve uren kennen. Vraag ze maar eens hoe laat het 
is. We hebben onze eerste rekentoets gemaakt, leuk 
om weer iets nieuws gedaan te hebben.



Groep 4

Beste ouders en/of verzorgers van groep 
4,

Wellicht dat jullie mij al gezien hebben in 
de klas op dinsdag, dus ik zal mij even 
voorstellen. Ik ben Lisanne Tevreden, 18 
jaar en woon in Amstelveen. Ik zit op de 
Hogeschool van Amsterdam, studeer aan 
de Pabo en zit in het tweede jaar. Ik loop 
iedere dinsdag (en soms een week) stage 
in groep 4 t/m midden januari. Ik wil graag 
docent worden, omdat ik het beste uit 
kinderen wil halen en ik het leuk vind om 
met ze te werken. Naast mijn studie doe 
ik graag aan voetbal. Ik hoop dat jullie nu 
wat beter weten wie ik ben. 

Met vriendelijke groet,

Lisanne Tevreden

 

 



  Groep 5
Perspectief                                                                             

Juf Linda: “Die methodeles over aanzichten ga ik een beetje ‘aanpassen’.” 
Wie de schoen past....

Wie tekent hem van boven, van opzij of van onderen? Kicken!! Geen enkel 
probleem voor al dat tekentalent in groep 5. :-)

Herfst in de klas  

Er zijn gelukkig nog geen kinderen opgegeten. Meester Jorrit was al wel 
op een donderdagochtend gevangen in het web bij de deur. Hij is met 
wat hulp van leerlingen gelukkig toch weer losgekomen.                                                                 



Groep 5

Herfstversiering  

De leerlingen zijn druk bezig de hele klas 
herfstachtig mooi te versieren. Een boek 
met wel 200 bladzijden is geen enkel 
probleem voor deze doorzetters.                                

Een bos vol met enge bomen. De 
achtergrond is kleurrijk met zelf 
verzonnen patronen.

Er worden egeltjes gemaakt van oude boeken.



Groep 6
Zonsverduistering
Op 25-10 was er een zonsverduistering. Ik 
heb hem gezien. Een zonsverduistering 
ontstaat doordat de maan voor de zon 
schuift. Dan lijkt het alsof er een hapje uit de 
zon is genomen. De zonsverduistering was 
om 12:05. 
Ben 

Rekenen
We hebben milliliter centiliter deciliter en liter geleerd. We 
hadden een spuitje met 1 ml erin net zoveel als een klodder 
tandpasta. We hadden 4 flessen met drinken eentje met 500 ml 
50 cl 5 dl en 0,5 l. En toen deden we het in een maatbeker en 
moesten we raden waar het meeste drinken in zat. En 
uiteindelijk was alles evenveel 500 ml. Daarna gingen we 
wegen met de weegschaal. Apppel kopje rijst theezakje een 
lepel koffie bonen en macaroni en nootjes en suiker 
sinaasappel en koekjes. We hebben uitgetest hoe veel 
bekertjes er in een vaas kunnen en uiteindelijk 7 of 8 bekers en 
er passen ongeveer 10 flessen water in 1 emmer. Iverson



Groep 6
Les Kinderboekenweek over boek Noordpool Zuidpool
Dit zijn alle Noordpool dieren:sneeuwuil, poolvos, 
ijsbeer,walrus, zadelrob, largha zeehond, bandrob, baardrob, 
klapmuts, ringelrob pup. Op de Zuidpool leven verschillende 
dieren- waaronder: Sneeuwmeeuw,pinguin,vinpotige en meer. 
Op de Zuidpool(antarctica)is veel ijs en er is ook water. De 
Zuidpool ligt aan de onderkant van onze planeet: Aarde. Het 
kan er wel -80 graden worden, je hebt ook verschillende banen 
zoals:postbode, dierenonderzoeker, arts, bouwvakker, 
winkelmedewerker, computerdeskundige en 
bodemonderzoeker. Als er een vulkaan is in de buurt dan gaan 
veel mensen daar heen. Mensen kunnen daar maar tijdelijk 
wonen\werken. 
Deborah en Amira

Giga Groen Dans
Een week terug was de kinderboekenweek bezig en toen 
was er ook de kinderboeken voorleeswedstrijd. Toen 
kwamen (na de kinderboeken voorleeswedstrijd)de dansers
van de giga groen dans. Iedereen ging uit zijn of haar dak en 
het was fantastisch! Grote complimenten voor deze dansers! 
Ze hebben het eerst voor groepen 1 2 & 3 daarna voor 
groepen 4 5 6 7 & 8 iedereen ging meezingen het was 
geweldig!!!!! Jette 

Landenboekje
Arno en ik hadden voor de herfstvakantie een boekje voor l
anden gemaakt we hadden er ongeveer 5 dagen voor en we 
gingen elke dag gingen we keihard werken we de boekjes 
gemaakt voor de hele klas. Dit is de voorkant.we hebben het 
boekje gemaakt voor iedereen. 
Misha en Arno



Groep 6/7

Wat is beweging? Iets dat niet stilstaat… en dus kwam groep 6/7 in beweging en 
gingen zij voor de start van het blok wetenschap & techniek van TopOntdekkers 
afgelopen dinsdag  in de school op zoek naar dingen die bewegen en dan vooral wat 
de BRON van die beweging was… spierkracht, elektriciteit of toch die zwaartekracht? 
Gelukkig hielpen meester Jorrit en natuurlijk meester Henry af en toe ook een handje! 



Groep 6/7

Net voor het begin van de herfstvakantie was 
het kinderboekenweek. Op de Grote Beer een 
fijne week boordevol leuke activiteiten, 
groepsdoorbrekend voorlezen, een 
kleedjesmarkt en natuurlijk heel veel lezen. Het 
thema was Gi-Ga-Groen, de serie over de 
boomhut met een X aantal verdiepingen was 
daarom een mooi uitgangspunt als tekenles. 
We hebben met de hele groep een eigen 
boomhut met wel 21 compleet unieke 
verdiepingen getekend. Als de laatste artiesten 
hun verdieping hebben afgerond kunt u hem in 
volle glorie zien hangen in het trapgat naar de 
tweede verdieping! Voor nu, een voorproefje: 



Groep 7
De Egels                              
Hallo allemaal
Wij hebben leuke egels met oude boeken gemaakt 
voor de herfst je kan ze ook zelf thuis maken.Dus je hoeft het niet weg te gooien.Je kan ze versieren 
met leuke blaadjes van de natuur of nep blaadjes je moet eigenlijk gewoon de blaadjes van het boek vouwen
en dan kan je een strikje bijvoorbeeld of oogjes.we hebben het gedaan vanwege het kinderboekenweek.
En je kan het ook op youtube video's bekijken.Ik vind het persoonlijk heel leuk.
Nou ik denk dat jullie het ook gaan doen het is echt leuk.
Ik denk dat de kinderen uit mijn klas het ook heel leuk vonden.Nou fijne dag.
Geschreven door Razan

DE VOORLEESWEDSTRIJD
de voorleeswedstrijd was weer zo ver groep zeven en acht gingen voorlezen voor de school het was weer een spannende strijd  alle 
kandidaten waren  helemaal voorbereid iedereen stal de show toen de ouders mee keken was er een hoop gejuich voor alle kandidaten  
alleen er kon er maar één de winnaar zijn toen de surie aan het beslissen was deden de kinderen de openingsdans van de kinderboekenweek 
giga groen  toen de surie er uit was maakte ze het even spannend maar toen zeiden ze…. 🎉Aaron🎉!!! ja Aaron uit groep zeven had 
gewonnen iedereen uit  groep 7 was trots op hem  toen kreeg hij een oorkonde en een boekje het was weer een feest  🎉
Aaron groep 7



Groep 7

Ontbijten met de burgemeester.
Wat we bij de burgemeester gingen doen is ontbijten en de bakker was er .En die had broodjes en krentenbollen 
gemaakt voor  de klas en er was ook een fotograaf .En we kregen ook een rondleiding door het gemeentehuis en we 
gingen naar de vergadering zaal en we  hebben met de wethouder gesproken. En het gemeentehuis een beetje 
gezien en de kamer van de burgemeester en dat is een beetje wat we hebben gedaan. 
Allyah groep 7



Groep 8

We hebben afgelopen donderdag het project “Huis & Thuis”( Top Ontdekkers)  klassikaal gepresenteerd aan 
elkaar. De honger om direct iets ( een huis toch?) te willen knutselen en tot de conclusie komen dat de tijdsduur te 
krap was…..is voor bijna iedereen een valkuil gebleken. Uitzondering was de presentatie van Nina & Fayrouz die 
hebben gekozen voor straatkinderen (met als complete verrassing en afsluiting een Kahoot quiz).

Op de vrije ( spelletjes) middag voorafgaand 
aan de herfstvakantie hebben alle leerlingen zich 
met “ouderwetse” spelletjes vermaakt. Een aantal 
meiden uit de groep stonden te popelen om een 
aantal ramen op diverse plekken in school 
te voorzien van Halloween spookjes / pompoenen.


