15 september 2021, jaargang 12, nummer 1

Niet vergeten
Woensdag 15 september, start Jantje Beton loterij.
Donderdag 16 september, informatieavond, zie brief.
Donderdag 16 september, Dag van de leidster.
Donderdag 23 september, schoolreisje.
Maandag 27 september, start week tegen pesten.
Dinsdag 28 september, zorgteam overleg.
Woensdag 29 september, start kinderpostzegels.
Vrijdag 1 oktober, schijnwerpers groep 3a en 7-8.
Maandag 4 oktober, Dierendag
Maandag 4 oktober, welbevinden gesprekken.
Dinsdag 5 oktober, Dag van de leerkracht.
Dinsdag 5 oktober, schoolfotograaf.
Woensdag 6 oktober start Kinderboekenweek t/m 17 oktober.
Woensdag 6 oktober, Korfbaltoernooi groep 5 en 6.
Woensdag 6 oktober, Welbevindengesprekken.
Woensdag 13 oktober, studiedag, alle kinderen vrij.
Donderdag 14 oktober, algemene ledenvergadering OR
Woensdag 20 oktober, Dassenbur(i)cht 2.

Vanuit de directie:
Beste ouder(s),
We zijn weer begonnen! En wat blijft het een heerlijk moment wanneer de school zich na zes weken weer met
kinderen vult. De komende weken zal in het teken staan van kennismaken en weer in het schoolritme komen.
Nu we de laatste regio zijn die weer van start gaan, is er al veel in de media langsgekomen over het
basisonderwijs. Berichten over lerarentekorten en klassen die thuiszitten zijn niet vreemd. In de aanloop naar de
start, hebben wij ook gemerkt dat onderwijspersoneel niet voor het oprapen ligt. Om een voorbeeld te geven: In

de vervangerspool van onze Stichting zijn bij de start van het schooljaar nog maar enkele leerkrachten
beschikbaar.
Zoals u in de jaarkalender kunt zien, hadden wij de goede hoop dat we u na de zomervakantie weer op school
konden ontmoeten. Helaas zit een infoavond er nog even niet in. Maar ook hier geldt: We blijven kijken naar de
dingen die wel kunnen. En zo in de eerste week is het dubbel genieten om de kinderen weer op school te zien!
Veel leesplezier met onze nieuwsbrief
Dries Klösters

Privacy:
Ieder schooljaar kreeg u een toestemmingsformulier om in te vullen in verband met de
privacygegevens.
Een belangrijke wijziging is dat niet meer jaarlijks actief om toestemming voor foto en videogebruik
hoeft worden gevraagd aan ouders.
Dit was in het begin van de AVG verplicht maar is landelijk aangepast.
U kunt altijd een eenmaal gegeven toestemming, alsnog wijzigen of intrekken.
Een wijziging of intrekking kunt u mailen naar de eigen leerkracht van uw kind(eren).

Ouderavond voor Eerste Communie 2021:
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschreven staan in Parochie Heilig
Kruis (uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten), kunnen in 2022 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 28 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste
Communie. Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 te Gerwen.
U wordt op deze avond geïnformeerd over de voorbereiding van de communie (activiteiten, data,
vieringen) en de communieviering zelf. Omdat er vanwege Corona enkele beperkingen gelden rondom
bijeenkomsten in de kerk, zal de voorbereiding er wat anders uitzien dan andere jaren. Uiteraard
wordt u daarover op deze avond ook geïnformeerd.
U kunt aan het eind van deze avond uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Communie.
De kosten hiervoor zijn €40,00 per communicant. Wij vragen u dit bedrag deze avond mee te brengen
in een enveloppe met daarop de naam van uw kind.
Wij kijken ernaar uit om u als ouder van aanstaande communicanten te mogen begroeten op 28
september aanstaande.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie
* communicanten@parochienuenen.nl

Nieuws vanuit de groepen:
Groepen 1-2:
Na een fijne zomervakantie zijn wij vorige week weer vol enthousiasme begonnen in de
kleutergroepen. De eerste weken staat elkaar leren kennen centraal. We spelen spelletjes om elkaars
namen te leren kennen, de weg in het lokaal te leren en regels en afspraken worden besproken. We
maken mooie werkjes bij de vakantiefoto's. Gelukkig is het nog lekker weer en kunnen we nog ook nog
veel buiten spelen.
Volgende week starten wij alvast met het Kinderboekenweek thema: Worden wat je wil.
Mocht u een beroep hebben waar u iets over kan en wil vertellen zouden wij dit heel erg leuk vinden.
Laat het de juffen/meester weten.
Groetjes de juffen en meester van de groepen 1-2

Groep 3a en 3b:
We zijn met groep 3 in de bus van Lijn 3 gestapt. Deze bus rijdt ons door letterstad en leert ons alle
letters. We hebben al 4 letters geleerd: r - d - i - k. We oefenen de letters door ze te herkennen in een
woord, door ze te lezen en zoeken in ons leesboek en door er spelletjes mee te doen. Bij elke letter
leren we ook een klankgebaar waarmee we de letter nog beter kunnen onthouden.
Alle kinderen hebben een klankenhuis mee naar huis gekregen zodat thuis de letters, die we geleerd
hebben, ingekleurd en nog een keer geoefend kunnen worden.
Wij zijn supertrots op alle kinderen in groep 3, want ze zijn heel knap gestart!

Groep 4a en 4b:
Vorige week zijn we samen gestart met het nieuwe schooljaar. We waren blij om elkaar weer te zien
en stiekem vonden we het ook wel een beetje spannend. Gelukkig was de spanning snel verdwenen en
hebben we veel tijd gehad om elkaar goed te leren kennen.
Dit schooljaar maken we kennis met nieuwe vakken, zoals: taal, spelling, Leesparade en Nieuwsbegrip.
In het begin is dit nog even zoeken hoe je in een schrift schrijft, met de verschillende boeken werkt en
hoe een les verloopt. De kinderen hebben de eerste spellingscategorie al geleerd: het hakwoord.

Bij rekenen zijn we aan het oefenen met de getallenlijn tot en met de 100. Rekenen op de IPad vinden
we leuk om te doen, maar we maken ook gebruik van het rekenschrift. Daarnaast automatiseren we
twee keer per week de plus- en minsommen.
Aangezien we de rest van de dag heel hard werken, maken we tussendoor ook tijd voor spelletjes, dit
helpt om elkaar beter te leren kennen en is ook gewoon gezellig.
We kijken er naar uit om jullie de komende tijd te ontmoeten en er samen een mooi jaar van te
maken.
Groetjes,
Lieke, Tamara, Wilco en Evelien

Groep 5a en groep 5b:
Yessss het nieuwe schooljaar is begonnen! Dit jaar zitten wij voor het eerst boven. Dat is super leuk!
In de klas zijn we fijn gestart en hebben we elkaar leren kennen. Wat fijn om te horen dat iedereen een
fijne en leuke vakantie heeft gehad! We hebben al fijne afspraken gemaakt die passen bij groep 5.
Verder zijn we druk bezig geweest met het versieren van de klas, zodat het er fijn en gezellig is.
Bij rekenen zijn we bezig met de telrij t/m 1000 en het splitsen in en samenvoegen van honderdtallen,
tientallen en eenheden. De kinderen kunnen al heel goed doortellen met sprongen van 10 of 100.
Oefen maar eens samen!
We zijn bij taal enthousiast begonnen met het thema ziekenhuis. De kinderen weten hier al veel over
te vertellen. We leren nieuwe woorden, luisteren naar elkaars verhalen en we leren zelfs om de weg te
wijzen door een ziekenhuis. Dat is af en toe nog best een spannende uitdaging.
Bij spelling herhalen we de categorieën van groep 4. Even opfrissen voordat we de nieuwe categorieën
gaan leren. We hebben nu het hakwoord, het zingwoord, het luchtwoord en het plankwoord herhaald.
We hebben bij Engels een start gemaakt met het maken van een Engels woordenboek over
voorwerpen die in de klas te vinden zijn. Hier gaan we de komende weken fijn mee verder!
Tot slot hebben we kennisgemaakt met Sjors Creatief. We hebben uitleg gekregen over verschillende
blaasinstrumenten en we mochten daarna zelf een liedje spelen op de Boomwhackers. Dat was leuk!
We zijn fijn gestart en we gaan er top jaar van maken!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:
We zijn fijn van start gegaan. De kinderen vonden dat ze vorige week geleerd en gelachen hebben. We
hebben en mooie verjaardagskalender gemaakt en deze hangt nu in de klas.

Groep 6-7:
Woehoeee, wij waren super blij om elkaar na de vakantie weer te zien en hadden heel veel bij te
kletsen. Dat zorgde meteen voor een hoop gezelligheid en een fijne start in groep 6/7.
We hebben al ontzettend hard gewerkt en allerlei nieuwe dingen geleerd. En weet je wat zo mooi is?
Groep 6/7 kan samenwerken als de beste! Dit hebben we gezien bij het spelen van in/uit de knoop en
het hoepelspel!

Groep 7:
Wij stappen stoer door de deur het nieuwe schooljaar in!
Er is al heel hard gewerkt alleen en samen.
Het is een gezellige en behulpzame groep.
We gaan er een fijn schooljaar van maken!

Groep 7-8:
We hebben een prachtige start van het nieuwe schooljaar gehad. We hebben veel gezongen, spelletjes
gespeeld en we hebben natuurlijk ook heel hard gewerkt! Daarnaast zijn we al bezig met de repetities
voor de Schijnwerpers (deze wordt helaas niet live uitgevoerd). Samen met groep 3a gaan we zingen,
muziek maken en we hebben een verbluffende goochel act. Dat wordt een topshow!

Groep 8:
In groep 8 zijn we gestart met de Grej of the day
De kinderen krijgen elke dinsdag een raadsel mee naar huis. Hier kunnen ze dan na schooltijd over
nadenken en met u samen over brainstormen. Foute antwoorden geven mag! Het antwoord op het
raadsel is het onderwerp van de microles. Dit is een soort miniles die zij krijgen met allerlei feitjes en
weetjes over dat onderwerp. Op vrijdagen worden deze minilessen gegeven. Met deze onderwerpen
willen we de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen en de algemene kennis vergroten. Daarnaast
oefenen we het maken van aantekeningen tijdens een presentatie. De onderwerpen worden
afgewisseld; makkelijke, moeilijke, iets van dichtbij of juist van verder weg. Het kan gaan over
gebeurtenissen, personen, dieren, plaatsen. Na afloop van de les is de thuisopdracht ten slotte om
tegen minimaal één persoon te vertellen over de Grej van die dag. Vorige week was het raadsel: ''Dit
meisje heeft nooit geweten dat ze wereldberoemd zou worden?
Hieronder volgt nog een filmpje met een uitleg over GOTD.
https://www.youtube.com/watch?v=OUMmwfxpXHU&t=5s

IVN scholenprogramma:
Binnenkort willen we het scholenprogramma van het IVN voor de groepen 4/5 of 5/6/ weer opstarten.
Wegens de veiligheidsmaatregelen rondom corona hebben verschillende scholen het laatste jaar niet
deelgenomen. Hopelijk willen alle scholen zich dit jaar weer aansluiten.
Het herfstprogramma van dit seizoen is “dierensporen “. De leerlingen gaan de natuur in en doen daar,
met veel enthousiasme, verschillende opdrachten. Duur van het programma is 60 minuten.
We willen hierbij een oproep doen aan de scholen om één of twee ouders te vragen of zij natuurouder
willen zijn . Het is de bedoeling dat zij contactpersoon zijn tussen hun school en de scholenwerkgroep
van het IVN.
Twee keer per jaar krijgt de natuurouder een uitnodiging voor een bijeenkomst in de IVN ruimte in het
Klooster. In een gezellige ongedwongen sfeer wordt er uitleg gegeven over het scholenprogramma. De
bijeenkomst vindt plaats tijdens de avonduren.
Alle benodigde materialen zijn aanwezig en de informatie wordt uitgebreid beschreven.
Dus kennis van de natuur is zeker geen vereiste. Ouders die in het verleden hebben meegeholpen
waren heel enthousiast; ook omdat ze zelf weer nieuwe dingen geleerd hadden.
Alleen met medewerking van de scholen kan het scholenprogramma doorgang vinden.
Graag vóór 25 september een reactie met de namen en e-mailadressen van de natuurouder(s), zodat
we zo snel mogelijk een bijeenkomst kunnen inplannen.

De geschiktste periode voor het herfstprogramma is van oktober tot half november.
Denkt u alvast na over een datum?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Vriendelijke groeten,
Paula van Agt
Corrie van Wassenaar

Bericht van de ouderraad:
We zijn weer begonnen
De school is weer begonnen maar ook de ouderraad is weer aan de slag gegaan met een eerste vergadering.

Gezocht nieuwe ouderraadleden
Hoe leuk is het om mee te denken en organiseren van de activiteiten voor uw kinderen. Door het
alsnog stoppen van 2 ouderraadleden zijn wij op zoek naar 2 enthousiaste ouders. Op de site van
school kun je meer lezen of mail naar ouderraaddedassenburcht@outlook.com. Veel plezier en
dankbaarheid van de kinderen als tegenprestatie voor deze inzet gegarandeerd!
Vossenjacht op de laatste schooldag
De Vossenjacht was een groot succes hebben wij vernomen. Wij zijn super blij dat wij voor alle
kinderen zo’n gezellige laatste schooldag hebben mogen organiseren.
Schoolreisje en schoolshirts
Hieronder het beleid m.b.t. de schoolshirts. Dit komt ook op de site van school te staan.
Beleid schoolshirts De Dassenburcht


Wanneer en hoe ontvangt uw kind een schoolshirt?

Als uw kind start in groep 1/2 bij de Dassenburcht ontvangt uw kind een schoolshirt. Ook als uw kind in een
hogere groep instroomt, ontvangt uw kind een schoolshirt. In beide gevallen wordt dit verzorgd door de
leerkracht van uw kind en wordt het shirt in bruikleen uitgereikt. Als uw kind van school gaat door bijv.
verhuizing of na groep 8, dan zien we het shirt graag weer terug. De leerkracht van uw kind zal hier ook naar
vragen.



Wanneer dragen de kinderen het schoolshirt?

Er zijn verschillende evenementen door het jaar heen waarbij het fijn is voor de herkenbaarheid als alle kinderen
hetzelfde shirt dragen. Dit is o.a. bij de Avondvierdaagse, de sportdag en het jaarlijkse schoolreisje.



Hoe zorgen we er samen voor dat we lang plezier van de schoolshirts hebben?

Het shirt blijft het langste mooi als u het shirt wast op maximaal 40 graden en NIET in de droger doet.



Wat kunt u doen als uw kind een grotere maat nodig heeft?

De Ouderraad organiseert 2x per jaar een ruilmoment. Tijdens dit ruilmoment kan uw kind een te klein
schoolshirt mee naar school nemen en ruilen voor een grotere maat. Deze momenten zijn elk jaar in de 2e week

van het nieuwe schooljaar én in de 1e week na de voorjaarsvakantie. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via
het Dassenbur(i)cht.



Waar kunt u melden dat uw kind het schoolshirt kwijt is?

Bij verlies van het shirt vragen wij u het shirt te vergoeden. De kosten van een nieuw shirt zijn 25 euro. U kunt
de leerkracht van uw kind op de hoogte brengen, zodat hij/ zij dit kenbaar kan maken bij de Ouderraad. Bij het
eerstvolgende ruilmoment (2x per jaar) ontvangt uw kind een nieuw schoolshirt. Is er voor dit ruilmoment al een
evenement waarbij de kinderen een schoolshirt aan doen? Dan kan de leerkracht contact opnemen met de
Ouderraad om het nieuwe schoolshirt mogelijk eerder te verstrekken.



Waar kunt u melden dat het schoolshirt vies of kapot is?

Een kapot of vies shirt mag omgeruild worden. U kunt de leerkracht van uw kind op de hoogte brengen, zodat
hij/ zij dit kenbaar kan maken bij de Ouderraad. Bij het eerstvolgende ruilmoment (2x per jaar) ontvangt uw kind
een nieuw schoolshirt.

NIEUWS VANUIT HET KINDERDAGVERBLIJF
Op de dagopvang hebben we een COOL thema gehad namelijk,

Wie wil er een ijsje?
We hebben ijsjes geverfd, ijsklontjes gemaakt met kleurstof, gespeeld in onze thema hoek: de ijssalon, gekletst
over onze favoriete ijsjes, zelf fruit ijsjes gemaakt en natuurlijk ijsjes gegeten.
Mmmm .... wat was dat lekker en gezellig thema!

NIEUWS VANUIT DE BSO
In de vakantie zijn we druk bezig geweest met de vernieuwing van de
groepen. Alle dagopvang en BSO groepen hebben een mooie make
over gehad. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden gecreëerd om te
ontdekken en spelend te leren. Het is allemaal erg mooi geworden!
De oude spulletjes van de groep zorgde voor een perfect decor om
met de Piranha’s een potje te lasergamen. Wat was dat gaaf!

Wij hopen dat u allemaal ondanks de coronabeperkingen een hele fijne vakantie heeft gehad! Wij zijn
er weer klaar voor om samen met de peuters er een heel leuk, fijn en leerzaam jaar van te maken met
veel speelplezier.
Deze week beginnen we met het thema “Blaadjes in de wind”.
Dit heeft natuurlijk alles te maken met de herfst die er ondanks de hoge
temperaturen van de afgelopen week toch aan komt.
Het boek dat centraal staat is “Wat nu, Olivier?” van Phyllis Root
(tekst) en Christopher Denise (illustraties).
Beer Olivier ziet een mooi blad dat door de wind de lucht
ingeblazen wordt, hij rent er achteraan. Maar ineens kan Olivier het blad niet meer
vinden. En zijn huis met pappa en mamma ook niet meer... Gelukkig loopt het
allemaal goed af.
In de komende weken zullen de bladeren van de bomen prachtige kleuren krijgen, er
komen steeds meer paddenstoelen en er zijn overal kastanjes, eikels en
beukennootjes te vinden. Natuurlijk mogen de peuters hun vondsten meenemen om
te laten zien en in de herfstmand te leggen.
Tijdens dit thema praten we over de kleuren van de blaadjes, spinnen en
spinnenwebben, paddenstoelen en ook over het weer ( is het warm of koud, nat of droog, wind,
wolken, zon). Tijdens het thema gebruiken we woordkaarten:
Dit zijn woorden die met het thema te maken hebben en die we extra oefenen met de peuters. Als u

deze woorden ook met uw peuter thuis wilt oefenen, dan kunt u dat tegen een leidster zeggen. Wij

zorgen dan dat u de woorden met plaatjes erbij per mail krijgt, zodat u thuis ook kunt oefenen door bv
vragen te stellen zoals:
- wat staat er op het plaatje?
- kun je de plaatjes waar een dier op staat aanwijzen?
- de regen maakt alles nat. Wat trekken wij aan om niet nat te worden in de regen?
- u kunt de plaatjes 2 maal uit printen, lamineren en vervolgens los knippen. Dan heeft u een
memoryspel. Of maar 1 serie losknippen. Dan heeft u een lotto spel.
Veel plezier.

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 buitenspeelruimte.
 Als uw peuter een keer niet naar de speelzaal komt, om welke reden
vinden wij het fijn als u ons dat laat weten. Ook als uw peuter door
anders opgehaald wordt dan gewoonlijk.

dan ook, dan
iemand

Het telefoonnummer van ’t Kwetternest is: 040 7873610

 Doordat ouders door veiligheidsmaatregelen i.v.m corona niet meer in de
speelzaal komen, is er minder gelegenheid voor u om vragen te stellen over hoe het
met uw peuter gaat bij de speelzaal. Wanneer u vragen heeft kunt u altijd met ons
een afspraak maken voor een gesprek voor of na speelzaal tijd.
 De nieuwsbrief van 't Kwetternest is een onderdeel van het Dassenbur(i)cht, de
nieuwsbrief 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
Sep en Dani worden 3 jaar!
Hiep,

hiep, hiep hoera. Wel gefeliciteerd!

Welkom
Sam,

Kenzie, Bilal, Jip, Mason, Liv en Rafke zijn bij

komen spelen. Welkom. Leuk dat jullie er zijn, we gaan er een gezellige
speelzaaltijd van maken.

ons

Eenbes brede school De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP Nuenen
040-2831583, dedassenburcht@eenbes.nl, www.dedassenburcht.nl

