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Niet vergeten
Donderdag 21 juli Doorschuifmiddag.
Vrijdag 22 juli Laatste schooldag.
Zomervakantie t/m 4 september.
Maandag 5 september Eerste schooldag.
Donderdag 8 september Informatie-avond groep 3, 7 en 8.
Maandag 12 t/m 15 september Kamp groep 8.
Woensdag 14 september Dassenbur(i)cht 1.

Vanuit de directie:
Personele wijzigingen op de Dassenburcht,
Ilona van Gemert gaat ons met ingang van het nieuwe schooljaar helaas verlaten. Zij heeft een nieuwe
baan op Daltonbasisschool ’t Otterke in Beek en Donk. We vinden het jammer dat Ilona ons na 10 jaar
gaat verlaten, maar wensen haar veel succes en plezier toe op haar nieuwe werkplek.
De ontstane vacature in groep 1-2b zal worden ingevuld door Anouk Smulders.
Yvonne Boeren - Hurkx zal miv het nieuwe schooljaar ons team komen versterken o.a. als eventmanager
voor de Dassenburcht.
Door ruimtegebrek is de Plusklas van de Eenbes in Nuenen verhuisd van de Dassenburcht naar de
Wentelwiek. Dit betekent ook dat Herma Koot, leerkracht van de plusklas, voortaan op de locatie in de
Wentelwiek werkzaam is.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij
het graag.
Voor nu alvast een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Dries Klösters.

Beste ouder(s) / verzorger(s)
Voor het volgend schooljaar zijn er alweer veel inschrijvingen van nieuwe leerlingen.
Omdat we graag overzicht houden op de grootte van de groepen 1-2 vragen wij u eventuele broertjes of
zusje nu al in te schrijven.
U kunt een mail sturen naar Margareth Bosse, margareth.bosse@eenbes.nl zij zal u dan een
inschrijfformulier mailen deze kunt u ook weer ingevuld en ondertekend retour mailen naar haar.

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

Ouderavond voor Eerste Communi 2023:
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen die vanaf komend schooljaar in groep 4 (of hoger) van de basisschool zitten,
kunnen in 2023 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 27 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.
Nadere informatie volgt na de zomervakantie.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie
 communicanten@parochienuenen.nl

Hallo allemaal!
Mijn naam is Anouk Smulders, ik ben 24 jaar oud en woon in Nuenen. Vanaf dit schooljaar (2021-2022)
ben ik afgestudeerd aan
de Hogeschool de Kempel (PABO).
In het verleden heb ik 3 keer stage gelopen op de Dassenburcht, waardoor de school en veel kinderen
voor mij al bekend zijn!
Dit schooljaar zal ik te vinden zijn in groep 1-2B, samen met juf Lonne. Van maandag t/m donderdag sta
ik voor de groep.
Een positief klassenklimaat, veiligheid, vertrouwen en een prettig contact met zowel kinderen als ouders
staan voor mij centraal. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen als individu en zich
prettig voelen in de groep. Door een luisterend oor te bieden en de kinderen te motiveren hoop ik ze
optimaal te stimuleren.
Voor een praatje of vragen ben ik te bereiken via anouk.smulders@eenbes.nl of wandel gerust ’s
morgens of na
schooltijd even binnen!
We maken er samen een leuk, leerzaam en gezellig jaar van!

Hallo, ik ben Yvonne Boeren, ik ben geboren en getogen in Nuenen en woon samen met mijn man en 3
kinderen. Binnen Nuenen vind je me op allerlei plekken terug, vooral als er iets gezelligs te doen is. Ik
ben nu bijna 20 jaar leerkracht op verschillende basisscholen in de omgeving.
Na een fijne vervanging afgelopen half jaar in groep 1/2 bij juf Jill in de klas, ga ik komend schooljaar
voornamelijk heel enthousiast aan de slag met vele evenementen op de Dassenburcht. Samen met ons
team, de ouderraad en de hulp van vele ouders gaan we er zeker iets leuks van maken!
Mocht je ooit vragen, opmerkingen of tips hebben, dan hoor ik het graag.
Vriendelijke groetjes
Yvonne

Groep 1-2 a, b, c en d:
Afgelopen vrijdag hebben we ons juffenfeest gehad. Het thema was Andersomdag. Deze dag ging alles
even anders dan normaal. De tafels stonden op zijn kop en de gymles was ook andersom. De kinderen
mochten lesgeven in plaats van de juf. We hebben wafels versierd en een heerlijk chips buffet gehad.
Wat een gezellige dag was dat. Deze week sluiten we af met een heerlijk picknick op aankomende
vrijdag. Daarna is het tijd voor een welverdiende vakantie!! De kleuterjuffen wensen jullie allemaal een
hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar!!

Groep 3a en 3b:
De laatste dagen van het schooljaar zijn aangebroken. Maar dat betekent niet dat we stil hebben
gezeten in groep 3. We maken de laatste lessen van de methode, maar zijn ook druk bezig met het
werken in een leescircuit en in hoeken en het opruimen van de groep.
We zijn naar de musical van groep 8 geweest. Dat was superleuk! In de groepen 1 en 2 keken en
luisterden we alleen naar de liedjes, maar nu gingen we naar het klooster om de echte voorstelling te
zien.
Ook hebben we bezoek gehad van de politie. Niet omdat er iets ergs was gebeurd, maar zij kwamen wat
vertellen over hun beroep. Ze hadden ook een echte politieauto meegenomen.
Kortom: het waren hele fijne laatste weken. Na een jaar hard werken, waarin we allemaal hebben leren
lezen en schrijven, is het tijd om uit te rusten in de vakantie. In september gaan we er weer volop
tegenaan in groep 4. FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!!!!!

Groep 4a en 4b
Vorige week hebben wij met beide groepen genoten van een leuke juffen- en meesterdag bij speeltuin
de Kievit. Deze dag zijn wij verwend met mooie cadeaus en tekeningen. Het weer was perfect, we
hebben fijn kunnen spelen in de speeltuin en hebben zelfs in het zwembad kunnen spelen.
Afgelopen week hebben wij het geluidslab afgesloten. De kinderen moesten met materialen uit het
klaslokaal geluid maken in een ritme. Bij dit ritme hebben ze een tekening moeten maken waarop dit te
zien is. Al deze ritmes zijn achter elkaar geplakt en binnenkort te beluisteren in het Klooster. Info volgt
later!

Groep 5a en 5b:
We kijken terug op een heel leuk schooljaar! Wat hebben wij veel geleerd en genoten van alle leuke
dingen. Deze week sluiten we nog gezellig af in de klas. Verder wensen wij iedereen een hele fijne
zomervakantie!
Ps. Weten jullie dat juf Vreni op vrijdag 15 juli getrouwd is met Teun. Groep 5b heeft het bruidspaar
even kunnen bewonderen. Dit was heel leuk!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:
We zijn begonnen aan het laatste weekje in groep 6. We hebben dinsdag juffendag gehad. De juffen
hebben hele leuke cadeaus gekregen van de kinderen. Hier
De Bingo was de eerste activiteit. Iedereen is met een leuk prijsje naar huis gegaan. De juffen hadden
een Kahoot quiz over zichzelf gemaakt en de kinderen konden zo testen hoeveel ze over de juffen
wisten.
We hebben spelletjes gespeeld zoals Weerwolven, Speed cups, Monopoly, Kapla etc.
Ook hebben we overheerlijke tosti’s gemaakt.
In de middag hebben we weer spelletjes gespeeld en hebben we een stukje film in de “bioscoop”
gekeken.
Het was een echt hele gezellige dag! Nog een paar dagen opruimen, (een beetje) leren en vooral nog
plezier hebben met elkaar en dan begint de vakantie!

Groep 6-7:
De laatste schoolweken hebben we van alles gedaan. Nog nieuwe dingen geleerd, maar er was ook tijd
voor allerlei leuke andere (leerzame) activiteiten! Zo hebben we bezoek gehad van een politieagent die
al onze vragen heeft beantwoord! Bij rekenen zijn we bezig met een project waarbij we in groepjes onze
eigen dierentuin ontwerpen. Als ontwerper moet er rekening gehouden worden met het budget voor
alle aankopen en het aantal vierkante meters dat nodig is voor een gebouw of dier. Uiteindelijk is er ook
een logo ontworpen en een poster gemaakt. Super gaaf!

Het einde komt nu echt in zicht en wat past er dan beter dan dit gedicht?
Speciaal voor jullie gemaakt door Isis en Saar, dat is me toch een mooi gebaar!
Samen maken we er nog een gezellige week van en via deze weg willen wij jullie bedanken voor het leuke jaar!

FIJNE VAKANTIE!!

Groep 7:

Hier nog een leuke afsluiting van een fijn schooljaar!

Groep 7-8:
We hebben heerlijke weken achter de rug. Groep 8 heeft hard gerepeteerd voor de musical en dit heeft
geleid tot een prachtig eindresultaat. Er werd bijzonder goed geacteerd en ze hadden zelf de decors
gemaakt en de kleding ontworpen. Het was een topshow! Verder hebben de kinderen van groep 7/8
ook de Nuenense kermis bezocht en dat was één groot feest. Helaas heeft groep 8 vandaag afscheid
genomen van groep 7. Wat zullen we ze missen, maar we wensen hen veel succes op de middelbare
school ! Nu is het tijd voor ontspanning, zon en zee. Fijne vakantie!

Groep 8
Dit was het dan: De laatste schooldag van groep 8!
Na weken oefenen aan de musical mochten ze op maandag 18 juli optreden in het Klooster!
Wat zijn wij trots op het resultaat!

Na de musical was het feest voor de kinderen van groep 8 en dit was natuurlijk in de stijl van Parijs!

Dan ook nog een juffen-meesterdag op dinsdag 19 juli en vandaag de afsluiter met het ‘uitzwaaien’ van
de groep 8 leerlingen door de school en ouders van groep 8!

We wensen alle groep 8 leerlingen een fijne vakantie en veel plezier op de middelbare school!
We gaan jullie missen!

Ouderraad:
BIJNA VAKANTIE
Bij het schrijven van dit stukje, hebben we nog 1 schoolweek te gaan. En wat voor één. Maandagavond
mag de OR het afscheidsfeest van groep 8 verzorgen. En vrijdag de laatste schooldag met een gezellige
gezamelijke picknick. Wij zien graag alle ouders op het schoolplein om ook dit schooljaar mee af te
sluiten.

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN
Vind je ook leuk om iedere keer te lezen wat de ouderraad voor de kinderen en school doet.
Dat is heel mooi want wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden met ingang van het nieuwe schooljaar.
A.s. vrijdag zijn wij ook op het schoolplein te vinden, dus spreek ons aan als je vragen hebt of meld je
meteen aan via ordedassenburcht@eenbes.nl
O ja als je wilt weten wie wij zijn, zie de foto hieronder

FIJNE VAKANTIE!
Alle OR-leden wensen de kinderen, ouders en het hele team van school een hele fijne vakantie, geniet
van deze 6 weken en we gaan er weer tegenaan in het schooljaar 2022/2023! Tot dan.

Het is bijna zomervakantie!
Het was het weer een fijn jaar bij ’t Kwetternest, fijn gewerkt en veel
plezier gehad met de peuters. We werkten aan de thema’s ”Blaadjes in
de wind, “Ik kleed mij aan”, “We maken muziek”, “We gaan
boodschappen doen” en natuurlijk sinterklaas, kerstmis en carnaval. We
hebben van peuters afscheid genomen, nieuwe peuters begroet en
verjaardagen gevierd waar de ouders gelukkig weer bij aanwezig zijn, wel
zo gezellig. En Fereshtah is vast op de maandag/donderdaggroep komen werken, wat heel fijn
is.
We hebben jarigen:

Hasan, Sharon en Noortje worden 3 jaar. Gefeliciteerd
en een hele fijne dag.

Lieke, Sep en Dani worden 4 jaar en gaan ons verlaten.
We zullen jullie missen. Gefeliciteerd met jullie verjaardag, een
hele fijne dag en veel plezier op de basisschool!

welkom!

Eva, Bethlehem en Sef zijn bij ons komen spelen.

Fijn dat jullie er

zijn! We gaan er een gezellige tijd van maken.

Bedankt voor het vertrouwen dat u weer in ons gesteld heeft dit
jaar en voor uw betrokkenheid en de fijne contacten!

Wij wensen iedereen een hele fijne en
zonnige vakantie!
Dag, dag, dag, tot de volgende keer,
Dat was het dan weer,
Tot na de vakantie! (05 / 06 september)

Het team van De Dassenburcht wenst iedereen een hele fijne vakantie!

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

