2 september 2020, jaargang 11, nummer 1

Niet vergeten
Donderdag 3 september, informatie avond, zie brief.
Woensdag 9 september, start Jantje Beton loterij, einde 23 september.
Vrijdag 11 september, studiedag.
Donderdag 17 september, schoolfotograaf.
Week 21 september, week tegen pesten.
Woensdag 23 september, Kinderraad 1.
Woensdag 23 september, Kinderpostzegels groep 7.
Vrijdag, 25 september, schrijnwerpers groep 1-2a en 4a.
Week 28 spetember, inschrijven welbevinden gesprekken via schoolapp.
Woensdag 30 september 2020, Dassenbur(i)cht 2.

Vanuit de directie:
Start schooljaar:
Ondanks de teleurstelling dat we alle maatregelen rondom corona moesten handhaven, zijn de kinderen en
leerkrachten goed gestart. Leuk is het om de ene leerkracht na de andere te horen zeggen dat ze zo’n
ontzettend leuke groep hebben. We gaan er samen een heel goed en fijn jaar van maken.
We zouden willen dat we konden zeggen dat we dat ook samen met alle ouders kunnen doen. Helaas, voorlopig
zien en horen we elkaar op afstand.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in mijn eerste bericht aan u gaan alle activiteiten die u op de kalender ziet
staan tot de herfstvakantie niet door. Dus geen ontmoetingsavond, schijnwerpers en welzijnsgesprekken op
school. We proberen hier creatief mee om te gaan, zodat u wel de nodige informatie krijgt. De maatregelen die
noodzakelijk zijn i.v.m. corona proberen we steeds van vakantie tot vakantie te plannen.
Studiedagen gaan wel door. Die hebben we echt nodig voor de teamontwikkeling.

Corona:
Dit onderwerp zal de komende periode vaker terugkomen in het Dassenbur(i)cht. Door de ervaring leren we en
stellen we afspraken bij waar nodig en mogelijk.
Wat heel lastig is en waar u mij ook regelmatig over benadert, is het brengen en halen van de kinderen bij de
hoofdingang van de school aan de Jacob Catsstraat. De ruimte voor ouders is relatief klein waardoor de nodige
afstand moeilijk te bewaren is. Afgelopen week hebben er tot twee keer toe ook nog busjes gestaan, dat maakt
alles nog complexer. Hopelijk is dat laatste nu voorbij.
We hebben serieus overwogen hoe we deze situatie kunnen verbeteren. We zien dat de drukte bij de andere
twee poorten veel minder is. Een betere spreiding zou ideaal zijn. Daarom de volgende aanbeveling:
Kinderen vanaf groep 5 die samen met de ouders met de fiets naar school komen, mogen met de fiets aan de
hand het schoolplein oversteken, zodat ze de poort aan het trouwlaantje kunnen gebruiken. Deze ouders
hoeven dan niet aan de voorkant van de school te wachten.
Verder is het fijn als ouders niet samen hun kind wegbrengen, dus 1 ouder en niet te lang blijven wachten. Dit
zou de drukte ook wat kunnen verminderen. De ouders van de kinderen van groep 3 en 4 kunnen gewoon aan
de voorkant van de school hun kind brengen en halen.
Verder wil ik toch, ondanks de drukte een beroep doen op het bewaren van de nodige afstand. Ik weet dat veel
ouders dit op prijs zouden stellen.

Vervanging:
De situatie rondom het vinden van vervangers bij ziekte van leerkrachten blijft een groot probleem. Dat hebben
we afgelopen week al weer ervaren. We proberen creatief te zijn in het regelen intern, maar dat zal ook niet
altijd lukken. Dus ik vrees dat we weer af en toe een hele groep thuis moeten laten blijven. Dit zal bij voorkeur
niet de eerste dag zijn, zodat we u vooraf kunnen waarschuwen.
Tot nu toe zijn medewerkers waarbij een coronatest gedaan moet worden minstens twee dagen thuis. Dat geldt
ook als er in het gezin vermoedens zijn van corona. Ons streven is om, als een leerkracht zelf niet ziek is en er
geen vervanging is, dan de tweede dag thuisonderwijs te verzorgen. Dit doen we ook bij kinderen die niet ziek
zijn, maar niet naar school mogen vanwege de thuissituatie. De opdrachten zullen vooral digitaal uitgevoerd
worden. Hopelijk heeft u thuis een device ter beschikking. We kunnen nu helaas niets meer uitlenen.

Oproep: momenteel missen we een aantal opladers die bij de I-pads horen. Heeft u misschien nog een oplader
niet ingeleverd na het lenen van een I-pad? Wilt u die dan alsnog terugbrengen. Alle I-pads worden dagelijks
opgeladen, dus we kunnen ze niet missen.

Cultuurloper:
Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. In de loop van de jaren hebben we al heel wat
onderwerpen de revue laten passeren. Denkt u bijvoorbeeld aan het kunstproject, muziek en nu drama.
Om de onderwerpen zo goed mogelijk uit te voeren maken we gebruik van de diensten van het Kunstkwartier in
Helmond. Een tool om dit zo goed mogelijk aan te pakken is de cultuurloper. In principe werken we vier jaar
volgens een uitgebalanceerd stappenplan. We hebben de ambities van de school in kaart gebracht.
In ons geval hebben we voor het profiel “Ontdekkend Leren” gekozen. Een profiel dat prima past bij een
Brainportschool ( in september hopen we ons officieel Brainportschool te kunnen noemen!). De kunst is om de
doelen van drama en techniek op elkaar af te stemmen. Dat zoeken we in de vaardigheden die we kinderen
aanleren. We zitten midden in het proces en het is ontzettend interessant om te ontdekken wat bij beide
vakken past. Het 3O leren, waar ik al vaker iets over geschreven heb, krijgt hiermee meer betekenis.
Dit hele project wordt door de gemeente Nuenen gesubsidieerd.

Techniek:
De juffen Anja en Inge hebben ook dit schooljaar ruimte gekregen om de technieklessen inhoud te geven. Vanuit
de gedachtegoed van Brainport: het onderzoekend, ontdekkend en ondernemend leren hebben zij een
veelzijdig programma voor alle groepen gemaakt. Iedere dinsdag begeleiden zij een deel van een groep, de
leerkracht begeleidt de andere helft.
Vorig schooljaar zijn ze voornamelijk met houtbewerking aan de slag gegaan. Wellicht heeft u even een kijkje in
het handenarbeidlokaal genomen toen dat mogelijk was in februari. Helaas zijn de lessen programmeren door
de sluiting van de school in maart grotendeels vervallen. Die zijn dit jaar verwerkt in de lessenseries.
In het Dassenbur(i)cht zullen beide juffen regelmatig informatie geven. En natuurlijk zult u foto’s zien via
klasbord.

Informatieavond:
a.s Donderdag staat de ontmoetingsavond gepland. Van ontmoeten komt nu niet veel, maar we geven u wel
informatie over de schoolplannen en de groep waar u kind zit. Donderdag krijgt u via de mail de gebruikelijke
informatie. Daarnaast gaan de leerkrachten en/of kinderen een vlog over de eigen groep maken. Die kunt u max
twee weken erna verwachten. Hoe… dat moeten we nog even bekijken, we willen het zo AVG proof mogelijk
doen.
Bij het maken van een vlog komen onvermijdelijk kinderen in beeld. Jaarlijks vragen wij u toestemming om
kinderen te mogen filmen en/of op foto te zetten. Wij maken geen gebruik van facebook, alleen van
afgeschermde media, waarbij u een inlog nodig hebt.
Donderdag krijgen alle kinderen een toestemmingsformulier mee naar huis. Wilt u dat per kind invullen en
meegeven naar school, uiterlijk vrijdag 10 september.

Schijnwerpers:
Ieder jaar maken steeds twee groepen samen een voorstelling. Jong en oud staat samen op het podium. Ze
staan dan letterlijk in de schijnwerpers. Dat gaat voorlopig iets veranderen. Het principe blijft, dat vinden we
voor de samenwerking en de podiumervaring heel belangrijk.
Kinderen blijven o.l.v. de leerkracht een programma maken, maar ze voeren het per groep op. De leerkracht
filmt en zorgt dat de beelden bij de ouders komen van de betreffende groepen. Ook hier weer zo AVG proof
mogelijk! We gaan helaas niet met alle kinderen in de hal kijken. Ook zij krijgen het filmpje of de beelden te zien.

Schoolfotograaf:
Op 17 september komt de schoolfotograaf. Dat gaat door. Er worden individuele foto’s gemaakt en
klassenfoto’s. Ook de foto’s met broertjes en zusjes mogen doorgaan, behalve als u daar geen toestemming
voor geeft. Dat horen we graag ruim vóór 17 september. Geeft u dit door aan de eigen leerkracht van uw kind.
De teamfoto en de schoolfoto laten we dit keer niet maken.

Beste allemaal,
Inmiddels beginnen we met een frisse start vanuit de GGD de JGZ werkzaamheden weer op te pakken. Gelukkig!
Ik heb het gemist! Ik blijf voorlopig wel een aantal uren beschikbaar voor Corona naast mijn werkzaamheden
voor JGZ.
Hopelijk gaat het allemaal goed met jullie en zijn jullie ook weer rustig opgestart met alle coronamaatregelen
die nu gelden.
Wel een leuk nieuwtje!!!
In de week van de opvoeding komt donderdag 8 oktober Elise Verheul speciaal naar Nuenen om een
voorlichtingsavond te geven over opvoeden. De avond is georganiseerd vanuit de GGD samen met de LEV groep
en Zuidzorg en de gemeente. Het is voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar en de entree is gratis! In de
theatershow Kindlief neemt kindertherapeut Elise Verheul je met een lach en een traan mee op een
vermakelijke én leerzame reis langs de mooie en moeilijke aspecten van het ouderschap. Voor ouders die
voorbij de waan van de dag (weer) willen verbinden waar het écht om gaat. Om na afloop met een hart vol
liefde weer huiswaarts te keren.
We doen ons best om alle ouders een kans te geven om hieraan deel te nemen. Helaas kunnen we maar 70
ouders ontvangen vanwege de coronamaatregelen.
Zouden jullie in de aankomende nieuwsbrief van school of rechtstreeks naar ouders een mail willen sturen met
bovenstaande uitnodiging in de bijlage? Het linkje om aan te melden vanuit de website van Elise Verheul naar
het aanmeldformulier werkt nog niet, maar gaat zeer binnenkort wel werken. Als mensen dan op het linkje
klikken op de uitnodiging, worden ze doorgelinkt naar de website van Elise Verheul en kunnen ze zich via de
website aanmelden. Ze worden dan namelijk doorgelinkt naar de GGD en daar kunnen ze zich aanmelden.
https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Theatershow-Kindlief.aspx ->linkje aanmeldformulier voor ouders.
Misschien kunnen jullie voor de zekerheid deze aanmeldlink er apart bij zetten, dan gaat het zeker goed!
Dus zegt het voort!
Alvast bedankt voor de moeite en we zien elkaar snel weer!
Met vriendelijke groet,
Marieke van Goch
Jeugdverpleegkundige
Aanwezig: maandag-, dinsdag- en donderdag hele dag en vrijdagochtend.
Postbus 8684
5605 KR. Eindhoven
www.ggdbzo.nl

T: 088 0031 380
E: m.van.goch@GGDBZO.nl

Dankjewel ouderraad voor het gezellig maken van onze school!

Vanuit de OR:

Het nieuwe schooljaar is weer gestart. De OR heeft ook alweer de eerste vergadering op gepaste afstand
gevoerd en daarin de activiteiten voor dit schooljaar besproken en opgestart, om te beginnen met de
schoolfotograaf op donderdag 17 september. Begrijpelijk is dat ook wij nog niet weten hoe het allemaal gaat
lopen. Maar wij blijven ons inzetten om voor de kinderen leuke activiteiten te kunnen organiseren. Zo hebben
wij in de laatste maanden van het afgelopen schooljaar een attentie naar de leraren gestuurd om ze een hart
onder de riem te steken in de Corona tijd. Hebben alle kinderen iets lekkers ontvangen op de eerste schooldag
na de sluiting. Ook is na een lange tijd op de agenda gestaan te hebben, eindelijk het duikelrek geplaatst met
bijdrage van de OR en waar al heel veel plezier aan beleefd is. En hebben wij gelukkig ons steentje nog bij
kunnen dragen aan het aangepaste afscheid van groep 8 en natuurlijk de laatste schooldag. Wij hebben er zin in
om er weer een mooi jaar van te maken.
Dan nog een vraag, welke ouder wil helpen bij de kascontrole van de ouderraad? Als je interesse hebt of
mogelijk iemand hiervoor weet, dan kun je contact met mij opnemen via
ouderraaddedassenburcht@outlook.com.
Namens de hele OR de hartelijke groeten,
Delphine Béguin (voorzitter)

Welkom, welkom, allemaal,
Welkom op de peuterzaal

Wij hopen dat u allemaal ondanks de coronabeperkingen een hele fijne vakantie heeft gehad!
Wij zijn weer er klaar voor om er samen met de peuters een heel leuk, fijn en leerzaam jaar
van te maken met veel speelplezier.
Afgelopen maandag zijn we begonnen met het thema “Smakelijk
Eten”.
Het thema is heel herkenbaar voor de peuters. Iedereen moet eten,
is een dagelijks terugkerende activiteit. We gaan praten over wat
eten bij het ontbijt, lunch, avondeten. Welke fruitsoorten zijn er, wat
je lekker. We kunnen gaan “boodschappen doen”, “koken”, koekjes
fruit van klei maken en natuurlijk lezen we boekjes zoal “Rupsje
Nooitgenoeg” van Eric Carle.
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Liedje Rupsje Nooitgenoeg
Wijs Berend Botje
1234567

Waar is het kleine rupsje gebleven?
Voor de boom?

Achter

de steen?

Nee hij beet door de appel heen.

Hap… hap… hap…hap… smullen maar!!!
Appel, peer, een pruim en taart,
Een plakje kaas en een stukje meloen,
En tot slot een blaadje groen

Weet u het nog?
Het werkt voor ons makkelijk als de naam van de peuter in de jas en tas staat.
Kleine peuters hebben kleine wensjes: bij verjaardagen graag de traktaties klein en liefst
gezond houden. En zolang corona in het land is, alleen verpakte traktaties, dus geen zelf
gemaakte traktaties.
Zolang we ons aan de coronaregels moeten houden, de peuters graag brengen tussen
8.15 en 8.45 en ophalen tussen 12.15 en 12.30 via het hek bij de buitenspeel ruimte.

Als uw peuter een keer niet naar de speelzaal komt, om welke reden dan
ook, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten. Ook als uw peuter door
iemand anders opgehaald wordt dan gewoonlijk.
Het telefoonnummer van ’t Kwetternest is: 040 7873610

Doordat ouders door veiligheidsmaatregelen i.v.m corona niet
speelzaal komen, is er minder gelegenheid voor u om vragen te
hoe het met uw peuter gaat bij de speelzaal. Wanneer u vragen
altijd met ons een afspraak maken voor een gesprek voor of na
tijd.

meer in de
stellen over
heeft kunt u
speelzaal

De nieuwsbrief van 't Kwetternest is een onderdeel van het Dassenbur(i)cht van de
hele brede school. Deze kunt u ook digitaal thuis ontvangen. Hiervoor kunt u zich
aanmelden bij de website van de brede school Dassenburcht bij "nieuwsbrief".

Jarigen
Lux, Olivia en Hailey zijn net of worden binnenkort 3 jaar.
Hiep, hiep hiep hoera. Welgefeliciteerd!

Eenbes brede school De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP Nuenen
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