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Niet vergeten
22 juli Doorschuifmiddag.
23 juli Zomervakantie.
6 september 1e schooldag.

Vanuit de directie:
EVEN VOORSTELLEN….

Hallo, vanaf 6 september 2021 komen jullie mij dagelijks tegen in school
als de nieuwe directeur van de Dassenburcht. Daarom wil ik me graag
aan jullie voorstellen:

Mijn naam is Dries Klösters. Ik ben getrouwd met Marieke, heb 3 zoons
(Tom, Danny en Patrick) en ben al opa van 3 geweldige kleinkinderen
(een tweeling: Max en Sam van 12 jaar en Dex van 4 jaar). Ik ben
geboren en getogen in Uden maar na mijn diensttijd ben ik in Apeldoorn
terecht gekomen en vijf jaar geleden zijn wij verhuisd naar BoekelCity.

Op dit moment werk ik nog als directeur op de Muldershof in Beek en
Donk. Dit doe ik met veel passie, enthousiasme en plezier. Mijn loopbaan
kent verschillende takken van sport. Van Manager bij Centraal Beheer in
Apeldoorn, directeur Hypotheken bij de ABNAMRO in Utrecht tot eigenaar

van mijn eigen coaching praktijk. Een aantal jaar geleden heb ik de kans gekregen om de opleiding
‘Schoolleider van Betekenis’ te volgen. Toen ik daarna aan de slag kon als directeur op een
basisschool was dat voor mij een droom die uit kwam!

Nu breekt er weer een nieuwe tijd aan als directeur op een wel heel bijzondere school. Jullie school!. Ik
ben daar erg blij mee want ik zie een fijne gezellige school met een prettig team. Op school zie ik
enthousiaste kinderen die enorm hun best doen voor hun plekje in onze maatschappij. En wij mogen
daar samen met de ouders een bijdrage aan leveren. Het is de samenwerking en de spirit in deze
school waar ik blij van word. Hier wil ik graag onderdeel van uitmaken en iets aan toevoegen.

Ik ga er vanuit dat u mij opzoekt wanneer u mij nodig heeft of wanneer er vragen zijn. Ook voor een
praatje zomaar over iets of niets staat mijn deur open. Daarnaast zal ik regelmatig rondlopen in school
en op het plein.

Fijne vakantie en tot ziens!

Met vrolijke groet,
Dries Klösters

Afscheid:
Na het voorstellen van de nieuwe directeur is het aan mij om vanaf deze plaats van iedereen definitief
afscheid te nemen. Afgelopen vrijdag heeft het team een fantastische dag voor mij georganiseerd.
Daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Na de aankomst met de limousine stonden alle kinderen
klaar om me te begroeten. Dat was hartverwarmend. Zo ook de optredens van de kinderen. Daar heb
ik, samen met mijn man en kinderen, heel erg van genoten.
Na een heerlijke lunch met het team heb ik nog afscheid van collega directeuren kunnen nemen.
Deze en volgende week is het nog veel kleine klusjes afwerken voordat ik de sleutel over kan dragen
aan Dries.
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle mooie kaartjes, cadeautjes en lieve woorden. Maar vooral wil
ik u bedanken voor de enorm fijne samenwerking. Ik heb echt met heel veel plezier hier de afgelopen
10 jaar gewerkt. Ik heb genoten van de kinderen. Dank daarvoor. Tot

ziens!

Corona:
Ondanks de huidige ontwikkelingen hopen we dat we u na de zomervakantie weer in de school mogen
begroeten. Hoe de afspraken precies zullen zijn hoort u nog aan het einde van de zomervakantie.
Ik hoop dat u allen gezond blijft en dat we een beter schooljaar gaan krijgen.
Heel fijne vakantie. Rust lekker uit en tot maandag 6 september.

Vanuit de OR:

Cadeau namens Ouderraad voor afscheid Mariëtte
Afgelopen vrijdag was het de dag van het officiële afscheid van Mariëtte. Misschien heb je het al
gelezen in het Eindhovens Dagblad, maar namens de Ouderraad en dus ook alle ouders, hebben wij
een watertappunt als cadeau aangeboden. Wij wisten dat dit op haar verlanglijstje stond en zijn dan
ook erg blij dat dit met ondersteuning van school gelukt is. Mariëtte succes met genieten van je
pensioen!

Directeur Mariëtte Franssen nam vrijdag afscheid van haar school De Dassenburcht. Hier opent ze een
watertappunt op het schoolplein. © Bert Jansen/DCI Media/bericht Eindhovens Dagblad 16-07-2021

Afscheid OR-leden
Tijdens de laatste vergadering van de OR hebben wij afscheid genomen van 6 leden. Waarvan
secretaris Jeroen de kroon spande want hij heeft de OR en school vanaf 2010 ondersteund op allerlei
vlakken. Hiervoor hebben wij hem erelid gemaakt! Dank je wel Jeroen, maar ook Yvonne, Leonie,
Marjolijn, Frederieke en penningmeester Anne super dank jullie wel voor jullie hulp! Gelukkig hebben
wij al vervanging gevonden en kunnen wij na de vakantie het nieuwe schooljaar goed beginnen.

Schoolshirts
De bestelling is binnen en er wordt nog gezorgd dat iedereen een shirt heeft zodat a.s. vrijdag alle
kinderen het schoolshirt aan kunnen trekken op de laatste schooldag!

Verrassing!
Op 8, 15 en 19 juli hebben de beloofde verrassingsworkshops plaatsgevonden. De groepen 3 en 4
hebben stop-motion filmpjes gemaakt. En de groepen 5 tot en met 8 hebben graffiti gespoten.
Gisteren hebben de kleutergroepen een schattentocht gehouden op de speelplaats. Wij hebben dit als
extra ingezet om zo dit “rare” jaar extra feestelijk af te sluiten. Zoals wij gehoord hebben van kinderen,
is dat ook zeker geslaagd!

Laatste schooldag
Overmorgen is het al zo ver en gaan wij op een gezellige manier de laatste schooldag vieren. Wij
hebben er super veel zin in. Hopelijk alle kinderen ook! Vergeet het schoolshirt niet aan te trekken.

Fijne vakantie
Dan willen wij iedereen namens de Ouderraad een hele fijne vakantie wensen. Blijf gezond en geniet
van de zonnestralen. Tot in september!

Bij vermelding Celine8, 5 euro korting.

NIEUWS VANUIT HET
KINDERDAGVERBLIJF
Op de dagopvang zijn we druk bezig met het thema

Naar bed, naar bed
Ook de Oranje Guppies doen hier natuurlijk aan mee.
Ineens was er een bedje op de groep.
De pop werd regelmatig in het bedje gelegd, maar ook eruit gehaald zodat de kinderen
er zelf in konden ‘slapen’.
Verder hangt bij de commode een praatplaat en ook hier kletsen we regelmatig over
deze woorden.
Bij dit thema is het boekje erg favoriet. In dit boekje kunnen de kinderen een lampje
aan en uit doen. Het boekje heet:
Nog even achter mijn oortjes kriebelen.
Ook een erg leuk boekje voor thuis.

NIEUWS VANUIT DE BSO
Na ons thema Jungle hebben we alles in Oranje sferen gebracht, dat zag er heel gezellig uit. Helaas was
Nederland snel uitgeschakeld dus hebben we ons gefocust op de zomer. Ondanks het regenachtige weer
hebben we toch zoveel mogelijk buiten gespeeld. We hebben ook nieuw buitenspelmateriaal aangeschaft en
daarvan wordt sportief gebruik gemaakt door de kinderen en de pedagogisch medewerkers.

FIJNE VAKANTIE!!
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