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Niet vergeten
Vrijdag 1 juli Ouderbedankochtend 10.30 – 12.30 uur.
Maandag 4 juli Rapportgesprekken optioneel.
Vrijdag 8 juli Studiedag, alle kinderen vrij.
Donderdag 14 juli Afsluiting gezamenlijk project.
Maandag 18 juli Musical groep 8.
Woensdag 20 juli Dassenbur(i)cht 11.
Woensdag 20 juli Uitzwaaien groep 8.
Donderdag 21 juli Doorschuifmiddag 12.45 – 14.45 uur.
Vrijdag 22 juli Laatste schooldag.
Zomervakantie t/m 4 september.

Vanuit de directie:
Graag informeer ik u over de groepsindeling voor het komende schooljaar.
Het komende schooljaar staan deze leerkrachten voor de volgende groepen:

1/2A Corina Lodewijk (ma, woe, do)
1/2B Ilona van Gemert (ma, di, wo, do)
1/2C Anja de Zeeuw (di, woe, do, vrij)
1/2D Ellen Fransen (ma, di, do, vrij)
3A Heidy van den Broek (ma, di, vrij)
3B Jill Rovers (ma, di, woe, do, vrij)
4A Lieke Verkaart (ma, di, woe, do, vrij)
4B Wilco Boelens (ma, di)
5A Rico van Doren (ma, do, vrij)
5B Vreni Manders (ma, di, woe, do, vrij)
6A Daisy van de Langenberg (ma, woe, do, vrij)
6B Janneke Vercoelen (di, woe, do vrij)
7A Marita Mecklenfeld (di, do, vrij)

Michelle Pillaerds (di, vrij)
Lonne Obers (vrij)
Michelle Pillaerds (ma)
Michelle Pillaerds (woe)
Simone van Hoek (woe, do)

Evelien Tielemans (woe, do, vrij)
Susan Roosen (di, woe)
Emmy van Gestel (di)
Emmy van Gestel (ma)
Chantal van Doren (ma, woe)

7B
8A
8B

Floris Mutsaers (ma, di, woe, do, vrij)
Inge Vermeulen (ma, di, vrij)
Chantal Hageman (di, woe, do)

Max Nouwens (woe, do)
Max Nouwens (ma, vrij)

Daarnaast hebben we in onze organisatiestructuur deze personen in de volgende functies:
Directeur
Dries Klösters
Bovenbouwcoördinator
Rico van Doren
Onderbouwcoördinator
Heidy van den Broek
Intern begeleider BB
Moniek van Gaal
Intern begeleider OB
Lonne Obers
Onderwijsassistenten
Melissa van Nunen
Sarah de Laat
ICT/I-pad coach en ontwikkelaar
Michelle Pillaerds
Gymdocent
Celine Rongen
I-coach
Ingrid Spijkerboer
Int. contactpersoon
Moniek van Gaal
Conciërge
Hans Smolders
Administratief medewerker
Margareth Bosse
Meer- en hoogbegaafheidsspecialist
Chantal van Doren
NT2 specialist
Jill Rovers
Rekenspecialist(en)
Chantal van Doren
Rico van Doren
Taalspecialist(en)
Daisy van de Langenberg
Vreni Manders
Gedragsspecialist
Lieke Verkaart

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede paasdag
10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023
Studiedagen
03-11 en 04-11 (2022)
13-03, 17-05, 04-07 (2023)

Vanaf donderdag 30 juni zal er wekelijks een medewerker van het CMD aanwezig zijn op school.
Iedere donderdag van 13.00 tot 15.30 uur kunt u, zonder afspraak, binnenlopen (ruimte boven naast
het IB kantoor). Het CMD is laagdrempelig beschikbaar voor vragen van ouders en leerkrachten.
https://www.nuenenhelpt.nl/is/cmd
Hulp en advies nodig over opvoeding en leren van uw kind? Dan is er in Nuenen één plaats voor al uw
vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD).
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op donderdag 14 juli komt de politie op school. Niet om iemand aan te houden, maar juist om uitleg te
geven over het beroep. Er komen twee politieagenten die elk een politieauto bij hebben. Ze laten de
binnenkant van de auto zien om uitleg te geven over de verschillende knoppen en andere attributen die
in een politiewagen aanwezig zijn. Ook hebben de twee agenten de volledige uitrusting aan die ze ook
tijdens een dienst aanhebben. Kinderen kunnen vragen stellen en er is uiteraard ook ruimte om een foto
te maken
Kindcentrum de Dassenburcht

Vanuit de medezeggenschapsraad:
Er is per direct een vacature voor een termijn van 1,5 jaar (dus tot en met schooljaar 2022/2023)
beschikbaar. Wie wil de MR komen versterken? Momenteel zijn we met 4 docenten en 3 ouders, dus we
hebben graag een extra ouder.
Daarnaast kondigen we nu alvast aan dat eind van dit schooljaar zijn er nog 3 vacatures beschikbaar
zijn.
Mocht je meer willen weten of een vergadering bij willen wonen stuur dan een mailtje
naar mrdedassenburcht@eenbes.nl dan nemen we contact met je op.
Met vriendelijke groet,
Larisa Derikx
Voorzitter MR De Dassenburcht

Beste ouders en leerkrachten,
Vanwege de groei van het aantal leerlingen van de Dassenburcht, is komend schooljaar het
Plusklaslokaal nodig voor een reguliere groep. Andere optimale mogelijkheden binnen deze school zijn
er helaas niet.
Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een andere locatie van een Eenbesschool binnen de gemeente
Nuenen.
Hierbij wil ik jullie informeren dat de Plusklassen na de zomervakantie gaan starten op de Wentelwiek.
Hier heb ik een mooie locatie waar ik ook gebruik kan maken van de BSO-ruimte en een aangrenzende
buitenruimte.
Na de vakantie en vóór de start van de Plusklassen in de tweede schoolweek, zal ik verdere informatie
sturen over adres, waar ik de kinderen buiten ophaal etc..
De schooltijden van de Plusklas blijven hetzelfde als nu.
Extra info voor de dinsdaggroep:
Na de vakantie zal de Plusklas Bovenbouw van de dinsdag naar de donderdag verschuiven omdat dit
logistiek gezien beter uitkomt met de beschikbare ruimte.
Mochten er nog vragen zijn, dan lees ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Herma Koot
Leerkracht Plusklas Nuenen

Groep 1-2 a, b, c en d:
De kinderen zijn druk bezig geweest met het thema aan de waterkant. We hebben ontdekpotjes om
mee naar buiten te nemen. De kinderen vangen kriebelbeestjes en kunnen door een loep kijken hoe
deze insecten eruit zien. De kinderen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de rapporten en de
mooie plakboeken. Nu komen we steeds dichterbij de zomervakantie. Daarom gaan we de komende
weken verder met het thema zomer. Aankomende vrijdag is het ouderbedankochtend en ook daar
hebben de kinderen iets leuks voor bedacht. 15 Juli is het dan eindelijk zover en is het Juffendag! Deze
dag is in het thema: Andersomdag. Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook!

Groep 3a en 3b:
Het einde van het schooljaar is weer in zicht en dat betekent tijd voor het gezellige “Juffen- en
meesterfeest”. In de ene groep was een heuse pyjama party. In de andere groep werd het feest gevierd
met spellen en spelen. De kinderen, juffen en meester hebben genoten.
Ook zijn we bij Lijn 3 (lezen) begonnen aan thema 11: De hut. De laatste letters gaan eindelijk aan bod
komen (x, q, y) en ook gaan we steeds meer begrijpend lezen.
De sommen bij rekenen worden steeds moeilijker. Behalve dat de sommen steeds sneller gemaakt
moeten worden, zijn ze ook met hogere getallen. En ook die sommen lukken!
De laatste weken gaan we de lesstof afronden, ons klaarmaken voor de mooie stap naar groep 4 en
vooral: genieten.

Groep 4a en 4b
De afgelopen periode hebben we heel hard gewerkt in groep 4. We hebben veel geautomatiseerd met
de tafeltjes. We kennen nu de tafel van 1,2,3,4,5 en 10.
Bij techniek zijn we gestart met de tweede ronde. We leren hoe Scratch werkt, wat Geochache is en we
maakten allerlei verschillende maskers.
Groep 4b had 30 punten verzameld voor het gestelde doel en hadden een tostidag. Iedereen nam een
tosti mee en tussen de middag hebben we genoten van een heerlijke lunch.
Op woensdag 13 juli vieren we met alle juffen en meesters van groep 4 onze verjaardagen. Wat we gaan
doen blijft nog even een verrassing!

Groep 5a en 5b:
Op woensdagochtend 22 juni hebben wij gezellig onze verjaardagen in de klas gevierd. We hebben
spelletjes gespeeld, film gekeken, lekker buiten gespeeld en een heerlijke wafel versierd. Dat was
smullen! Bedankt voor het klassencadeau en alle leuke cadeautjes. Het was een leuke en gezellige
ochtend!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:
Alle kinderen hebben hun boekenkring achter de
rug. Er zijn veel mooie nieuwe kaften en Mindmaps
gemaakt. De werkstukken hangen in de klas zodat
we er nog eens naar kunnen kijken.

Met Topontdekkers (wereld oriëntatie) zijn we bezig
om een muurkrant te maken over 4 verschillende
dieren. We werken in groepjes en moeten uitzoeken
welke vijanden de dieren hebben en op welke reden
ze vechten. We proberen om vooraf de taken in de
groepjes goed te verdelen en effectief met de tijd
om te gaan.

Meester Tom had vorige week woensdag zijn laatste stagedag en we hebben er een fijne dag van
gemaakt. We sloten de dag af met leuke spelletjes en we hadden een mooi vriendenboekje voor
meester Tom gemaakt.

Groep 6-7:
In groep 6/7 zijn we de afgelopen weken met het BOOST! Project gestart. Tijdens dit project krijgen de
kinderen 3 professionele muzieklessen van muziekdocenten, zo wordt er een BOOST gegeven aan het
muziekonderwijs. De kinderen leren spelen op een echt instrument zoals een saxonette, trompet of
cajon. Dit project wordt aanstaande 1 juli afgesloten met een show in samenwerking met het
kunstkwartier en orkest GMK Gerwen. Daar hebben we heel veel zin in!
De kinderen hebben met handvaardigheid een prachtige bloemenvaas geknutseld. Voor de
bloemenvaas hebben wij gewerkt met ecoline, wasco, waterverf en allerlei andere frutsels. Kortom een
kleurrijk kunstwerk!

In de lessen van breinhelden zijn we afgelopen tijd aan de slag gegaan met de onthoud- en doekracht.
Tijdens de lessen hebben we activiteiten gedaan waarbij we ons geheugen hebben getraind. Denk
bijvoorbeeld aan ik ga op vakantie en neem mee... ook hebben er een aantal kinderen op de gang
gestaan, toen wij iets aan onze outfits hadden veranderd. Dat geheugen zit wel goed in groep 6/7!

Groep 7:
Een aantal kinderen van groep 7 is het gelukt om de vierdaagse te volbrengen. Ook heeft iedereen
zijn/haar rapport mee naar huis gekregen. Volgende week zijn alle ouders op 4 en 6 juli welkom op
school voor de rapportgesprekken. Maar eerst zal groep 7 nog twee top-optredens verzorgen. Beide op
vrijdag 1 juli. Eén optreden om alle ouders te bedanken en ’s avonds een BOOST-optreden samen met
Orkest GMK uit Gerwen. We hopen jullie allemaal te zien!

Groep 7-8:
We zijn momenteel druk bezig met het Eftelingproject. De kinderen creëren een nieuw rijk t.g.v. het 70jarig bestaan van dit pretpark. In groepjes ontwerpen ze attracties, muziek voor de attracties, affiches,
restaurants, paden etc. Het belooft prachtig te worden. Tussen deze momenten en de lessen spelling,
Engels, rekenen en taal door is er natuurlijk tijd voor een hoop plezier. Zo hebben we pas een echt
watergevecht gehouden. Groep 8 is uiteraard druk bezig met de musicalrepetities, maar ook groep 7
kan de liedjes van de show al behoorlijk goed meezingen. En groep 7 leert - voor een concert op 1 juli hoe het is om te spelen op een saxonette.

Groep 8:
Nog een klein maandje en dan is het zover: Groep 8 neemt afscheid van De Dassenburcht!
Voor het zover is, staan er nog leuke dingen op het programma: Taartendag/Dramadag,
ouderbedankochtend, musical voor school en ouders, eindfeest, juffendag en ten slotte het
uitzwaaimoment.
Wat zijn we trots op wat de leerlingen allemaal dit schooljaar hebben bereikt!
De afgelopen periode heeft groep 8 zelf de choreografie bedacht voor de musicalliedjes en hebben zij
deze dansjes aan de hele groep geleerd. Ook het decor wordt helemaal zelf ontworpen en gemaakt door
de leerlingen!
De musical is echt van henzelf en dit merk je goed aan de betrokkenheid en enthousiasme van de
leerlingen.

Ouderraad:
BERICHT VAN DE OUDERRAAD
AVONDVIERDAAGSE
Wat hebben we dit jaar weer 4 dagen genoten tijdens de avondvierdaagse! We hadden het gemist met
zijn allen, bleek bij de inschrijvingen. Wel 267 kinderen van de Dassenburcht hebben 4 dagen lang 5 of 8
km gewandeld door Nuenen met rode snoetjes van de warmte maar met veel plezier.
De tocht kleurde heerlijk felblauw van de schoolshirts. Elke dag een andere route met steeds
halverwege de schoolkraam waar de kinderen een lekkere snack en beker drinken konden pakken.
Uiteindelijk op vrijdag onder begeleiding van de fanfare naar het park voor een welverdiende medaille!
Petje af voor alle deelnemers, begeleiders en hulpouders voor het bemannen van de kraam. Tot volgend
jaar!

LAATSTE SCHOOLDAG
Wij zijn druk bezig met het organiseren van de laatste schooldag!
Terug van weggeweest deze dag is de Picknick, waarbij de kinderen aan het einde van de ochtend
samen genieten van de zelfgemaakte en meegebrachte lunch.
Tijdens de rapportgesprekken zullen er buiten de klassen lijsten liggen, hierop kunt u aangeven welk
gerecht/ snack u graag maakt.
Hou tevens de What's app groepen van de klas in de gaten, we zijn voor deze dag ook op zoek naar
hulpouders!

WAT ORGANISEERT DE OUDERRAAD DIT SCHOOLJAAR NOG;
18 juli afscheidsavond na musical groep 8
22 juli laatste schooldag

NIEUWS VANUIT HET KINDERDAGVERBLIJF
’T Kwetternest
We zijn nu een paar weken bezig met het thema “Wij gaan boodschappen
doen”. Er wordt heel veel in het winkeltje gespeeld en we zien altijd wel iemand
met een volle boodschappenwagen rondrijden om bv te gaan picknicken. We
hebben o.a. met grote verpakkingsdozen gespeeld (welke is de grootste, toren
stapelen, is er een doos waar je helemaal in past?) memory
gespeeld met kleine woordkaartjes (voor sommige kinderen
nog erg moeilijk), een tas bepakt met boodschappen, een
echte smoothie van fruit en ook “groentesoep” gemaakt en
op youtube het liedje “boodschappen doen” van
minidisco bekeken. Het is een thema dat de peuters erg
aanspreekt. Na deze week gaan we het winkeltje
veranderen in een ijsjes winkel en zullen er de laatste weken voor de
vakantie zeker heel veel ijsjes verkocht gaan worden.

Jarig
Hoera, Bobbie en Noortje zijn bijna jarig!
Wel gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag.

En er zijn weer nieuwe peuters bij ons komen spelen!
Welkom Bethlehem, Eva en Sev. Fijn dat jullie er zijn. We gaan er een gezellige
speelzaaltijd van maken.

BSO
De afgelopen weken hielden wij ons bezig met het thema 'kruipers, sluipers en andere gluipers'.
Er werd kikkerdril uit de vijver meegenomen en bestudeerd en verzorgd totdat de kikkervisjes te groot
werden en terug de natuur in mochten. Enkele tijd later kwamen we nog eens bij de vijver in het Broek
en werden er kleine kikkers gespot. Zouden het "onze" kikkers zijn geweest?
Ook zochten we naar lieveheersbeestjes, torretjes en andere kleine beestjes om ze eens goed te
bekijken.
Naast al het echte werk werden er ook heuse kunstwerken gemaakt. Zo knutselden we vliegen, kikkers,
en rupsen.
Wat een geluk dat wij zo snel dicht bij de natuur kunnen zijn!

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

