
Nieuwsbrief van vrijdag 24 maart 2023

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Hierbij een uitgebreide nieuwsbrief, zonder de foto’s dit keer. Ik heb deze week veel te
vertellen en te delen met jullie.

Afgelopen week

Koffie-inloop
Vanochtend was de opkomst bij de tweede inloopochtend van dit schooljaar hoger dan de
vorige keer, heel goed. We hebben samen gesproken over de verkeersveiligheid in en om
de school en het belang van natuuronderwijs (denk hierbij bijvoorbeeld aan schooltuinen).

Informatieochtend nieuwe ouders
Er hadden zich deze keer 5 geïnteresseerde ouders opgegeven. Er werden veel vragen
gesteld en we sloten de bijeenkomst af met een rondleiding door de school.

Leerlingenraad
Afgelopen maandag kwam de leerlingenraad weer bij elkaar in de teamkamer. Een
terugkerend onderwerp is het schoolplein en dan vooral de wens om dit groener en
uitdagender te maken. Ik heb aangegeven dat dit betekent dat er iets anders weg moet van
het plein. Dit zorgde voor nieuwe gespreksstof. Wordt dus vervolgd! Het is fijn als jullie hier
thuis ook over in gesprek kunnen gaan.

Bezoek van de wijkagent
Op dinsdag kwam de heer Ysenbout, de wijkagent van Duivendrecht, om 15 uur op bezoek
om kennis te maken. Een van de onderwerpen was de dagelijks onveilige verkeerssituatie
voor de deur. Gezien het tijdstip van de afspraak kon ik de heer Ysenbout precies laten zien
wat ik bedoelde, met al die stilstaande auto’s voor de deur. De heer Ysenbout gaat
binnenkort, samen met collega’s, acties plannen om de noodzaak zich aan de
verkeersregels te houden duidelijker te maken.



Verder nog

Ouderraad
De ouderraad kwam afgelopen week in de avonduren bij elkaar en kon melden dat 60% van
de vrijwillige ouderbijdrage was betaald. Heel fijn! Dat betekent dat 40% niet heeft betaald
en dat is een hoog percentage. Ik weet dat het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage, dat wij
ouders hier niet persoonlijk op mogen aanspreken. Vandaar deze algemene oproep om de
ouderbijdrage tóch te betalen. De ouderraad doet mooie en belangrijke dingen met het geld,
waar uiteindelijk alle kinderen profijt van hebben.

Om een idee te geven. Zij hebben schoonmaakmiddelen gekocht voor de schoonmaakactie
tijdens NL DOET; de kaartjes voor het Concertgebouw en andere musea-uitstapjes betaald;
de sinterklaascadeautjes en Sinterklaas en het paard zijn hiervan betaald en de traktaties
rondom het paasontbijt liggen al klaar.

Dit is maar een heel klein deel van alle kosten die door de ouders moeten worden betaald.
Mocht u als ouder eerst meer informatie willen voordat u betaalt, dan kunt u de ouders van
de ouderraad hierop bevragen of een mail sturen naar or@obsdegrotebeer.nl. Begin april zal
de ouderraad een nieuw betaalverzoek sturen. Wilt u niet wachten tot dat verzoek, dan volgt
hier het rekeningnummer van de ouderraad NL32 RABO 0300 8973 59 (o.v.v. de naam en
de groep van uw kind).

De data van de avondvierdaagse in juni zijn hieronder aan de agenda toegevoegd. Het is
een activiteit buiten de school om. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ouders
essentieel is voor een goed verloop.

Tussenschoolse opvang
Namens meester Stanley bij deze een reminder om de TSO bijdrage te betalen. Van dat
geld kunnen wij de maandelijkse vrijwilligersbijdrage aan onze overblijf betalen. Het
verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt naar NL47 RABO 01183 18 063 o.v.v. de
naam en de groep van uw kind.

Samenwerkingsverband Amstelland
In de bijlage vindt u een brief van ons samenwerkingsverband met betrekking tot het HB
netwerk.

mailto:or@obsdegrotebeer.nl


Schoolreis groepen 3 en 4
De groepen 3 en 4 gaan in juni op schoolreis naar de speeltuin Oud-Valkeveen. Heeft uw
kind een abonnement van deze speeltuin, wilt u dit dan aan de leerkracht melden en deze
op de dag van het schoolreisje aan uw kind meegeven.

Corona
Op dit moment zijn er geen beperkingen meer met betrekking tot Corona. De afspraak geldt
dat, net als bij andere virussen, u uw kind bij ziekte thuis houdt.
Kindermuziekweek
Vandaag om 11 uur startte de Kindermuziekweek. Tot en met 2 april kan er worden
geluisterd naar (live) muziek via de site van Kindermuziekweek.nl

Voor op de agenda
maandag 27 maart 2023 Theoretisch verkeersexamen
dinsdag 4 april 2023 19.30 uur bijeenkomst feestcommissie
donderdag 6 april 2023 Paasontbijt (meer info volgt apart)

Bekendmaking plaatsing middelbare school groepers 8
vrijdag 7 april 2023 vrij in verband met Goede Vrijdag
maandag 10 april 2023 vrij i.v.m. Tweede Paasdag
dinsdag 11 april 2023 vrij i.v.m. studiedag Florente
woensdag 17 mei 2023 De Grote Beer 50 jaar FEEST
6 tot en met 9 juni 2023 Avondvierdaagse

Een heel fijn weekend, namens het hele team van De Grote Beer,

Yvonne Grein
Directeur obs De Grote Beer
y.grein@obsdegrotebeer.nl
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