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Niet vergeten
Zaterdag 23 oktober t/m 31 oktober, Herfstvakantie.
Zondag 31 oktober, Halloween.
Vrijdag 5 november, start Week van de mediawijsheid.
Donderdag 11 november, Sint Maarten.
Vrijdag 12 november, Schijnwerpers groep 1-2a en 4a, einde Week van de mediawijsheid.
Zaterdag 13 november, Aankomst Sinterklaas.
Vrijdag 19 november, Aterlier ochtend.
Woensdag 24 november, Dassenbur(i)cht 3.

Vanuit de directie:
Beste ouder(s),
Starttijden school wordt na de herfstvakantie definitief 08:25!
De kinderen worden niet meer opgehaald en mogen allemaal zelf naar binnen.
Groepen 3,4, 6,7 en 8 kunnen de deur links van het plein gebruiken en de kleuters en groep 5 de
rechteringang op het schoolplein.
Herfst en regen maakt dat we ook allemaal weer de ingangen gebruiken op het schoolplein.
Dries Klösters

Breinhelden:
Beste ouder(s) en/of (verzorger(s),
Na de herfstvakantie starten wij met de methode ‘Breinhelden’. Deze methode wordt ingezet om de
executieve functies van de kinderen verder te ontwikkelen. Executieve functies zijn vaardigheden die je
nodig hebt om te handelen. Voor het gemak, ‘de regelfuncties van het brein’. Onder executieve

functies vallen bijvoorbeeld; doorzettingsvermogen, werkgeheugen, planning en organisatie,
volhouden van aandacht etc.
Executieve functies is een lastig begrip voor kinderen en mogelijk ook voor u als ouders.
Gelukkig benadert de methode ‘Breinhelden’ de functies in een heel praktische taal die kinderen
begrijpen.
Er wordt gesproken over Breinkrachten die je kunt inzetten om je gedrag te sturen. De methode wil de
kinderen stimuleren en motiveren, dit doen ze door gebruik te maken van twee helden ‘Effi en Furon’.
Met deze personages kunnen de kinderen zich identificeren.
Na de herfstvakantie wordt in elke klas gestart met de methode Breinhelden. Alle leerkrachten starten
met een introductieweek. Hierna worden de breinkrachten per week behandeld.
Bent u benieuwd geworden naar de methode ‘Breinhelden’? Neem dan eens een kijkje op de volgende
website; https://www.breinhelden.nl/

Kinderkoor:
Beste ouders en kinderen,
Maandag 1 november 2021 gaat het kinderkoor op De Dassenburcht weer van start.
Iedere maandag:
Voor kinderen van groep 1, 2 en 3 van 15.45u tot 16.15u
Voor kinderen van groep 4, 5 en 6 van 16.15u tot 16.45u
Voor kinderen van groep 7 en 8 van 16.45u tot 17.15u
Kosten november 2021 t/m juli 2022: € 60,00.
Als dirigent heb ik op de muziekscholen in Veldhoven en Boxtel jarenlang met kinderkoren gewerkt. Als
vice-voorzitter van Stichting Koorplein Noord-Brabant werk ik mee aan het stimuleren van het zingen
in de klas en het oprichten van kinderkoren.
Zelf heb ik vroeger in een jongenskoor gezongen. Ik weet als geen ander hoe belangrijk en verrijkend
het samen zingen voor veel kinderen kan zijn.
Ik leer kinderen op juiste manier te ademen en maak hen bewust van een juiste actieve
lichaamshouding. In een ontspannen sfeer, plezier staat voorop, probeer ik ze zelfvertrouwen te geven
in het laten horen van hun stem.
Ook mogen ze zelf leren dirigeren, wat ze erg spannend en leuk vinden.
In mei gaan we optreden op De Dassenburcht.
Voor vragen: 06 27517826
Ton van de Weem
Dirigent

Opgeven: tonvandeweem1@gmail.com
Contributie te betalen via:
Rekeningnummer: NL15 RBRB 0943 6678 52
Ten name van Stichting Koorschool Zuid-Nederland
Onder vermelding van kinderkoor De Dassenburcht.

Nieuws vanuit de groepen:
Groepen 1-2:
In de kleutergroepen hebben we de afgelopen weken gewerkt over beroepen naar aanleiding van het
Kinderboekenweek thema ‘Worden wat je wil’. Er zijn veel verschillende (groot)ouders komen
vertellen over hun beroep. Dat vonden de kinderen erg leuk. Niet alleen ouders, maar zelfs de
poetsvrouw van onze school bracht een bezoekje aan alle groepen. We gaan haar nu allemaal helpen
om bijvoorbeeld de toiletten schoon te houden.
Natuurlijk hebben we ook heel veel voorgelezen tijdens de Kinderboekenweek!
Na de herfstvakantie starten we met het thema ‘Bouwen’. We zouden dan ook graag bouwen met
natuurlijke materialen: schijven van bomen en takken, grote dennenappels, plankjes… Als u dit thuis
heeft mag u dit meegeven naar school.

Groep 3a en 3b:
De afgelopen weken hebben we bij het lezen gewerkt aan thema 2 “De boom.” Er zijn veel nieuwe
letters en klanken geleerd: b-oo-m-ee-t-a-ie. Supertrots lezen we nu al korte verhaaltjes.
Daarnaast zijn we bezig geweest met de Kinderboekenweek. Het thema van deze KBW is “Worden wat
je wil.” We hebben een superleuk boek gekregen van Boer Boris om in de klas voor te lezen. Enkele

ouders hebben in de klas over hun beroep verteld. We hebben getekend, geknutseld, gezongen én
gedanst over beroepen.
Bij het rekenen hebben we geoefend met splitsingen tot 7 en buurgetallen t/m 20.
Kortom; we zijn weer gezellig en druk bezig geweest in de groepen 3!

Groep 4a:
De Kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van ‘beroepen’. Aan de hand van dit thema zijn een
aantal ouders in de klas geweest om te komen vertellen over hun beroep. Zo vertelde de moeder van
Siebe iets over haakpatronen, de vader van Puck iets over ICT, de vader van Max iets over televisie
maken en de vader van Siebe leerde ons hoe een operatie eraan toe gaat. We hebben veel geleerd van
deze ouders en vonden het ook leuk om de ouders weer te mogen ontvangen in de klas. Kei bedankt!
Daarnaast hebben we een mooi boek cadeau gekregen, namelijk: De haven. We leren in dit boek over
verschillende boten en welke beroepen er bestaan in de haven.
Samen hebben we in de klas een woordweb gemaakt over welke beroepen er allemaal zijn. Het is leuk
om te horen dat veel kinderen al een idee hebben over wat ze later willen worden. Ze mochten dit ook
tekenen.
Bij taal zijn we gestart met het thema ‘onderweg’. De kinderen hebben weer een woordenlijst
meegekregen om thuis de betekenis te kunnen oefenen. In dit thema leren we over
straatnaambordjes, waarom je een adres hebt en wat je allemaal nodig hebt om een brief te posten.
We zijn begonnen met het maken van een lapbook. In dit lapbook tekenen en knutselen de kinderen
over zichzelf. Het een groot stuk karton wat je ook kunt vouwen. Op deze manier kunnen ze zichzelf
‘presenteren’. Het begint al erg mooi te worden!
Op vrijdag 12 november zijn we aan de beurt voor de Schijnwerpers. Gelukkig mogen de ouders van de
beide groepen weer op school komen kijken. De inloop is vanaf 11.30 uur, we starten om 11.45 uur.
Samen met groep 1/2a gaan we er een feestje van maken!

Groep 4b:
Tijdens de KBW hebben we in de klas allerlei leuke opdrachten gedaan rondom het thema ‘beroepen’.
Zo hebben de kinderen getekend wat ze later graag willen worden en hebben ze in 2-tallen aan een

denksleutel gewerkt. De moeder van Puck is in de klas geweest om te vertellen over haar beroep. Het
was een interessant verhaal over voedselverspilling!
Verder zijn we afgelopen week begonnen met het uitproberen van de methode ‘Blink’, een methode
voor Wereldoriëntatie. Deze les ging over de ruimte. Er werden al interessante leervragen bedacht.
In de week van 6 t/m 13 november wordt er in Nuenen aandacht besteed aan het werk van Vincent
van Gogh. We gaan een mooi “kunstwerk” maken wat in die week te bewonderen zal zijn in Nuenen.
Verder hebben we weer volop nieuwe dingen geleerd. Bij spelling hebben we het plankwoord geleerd
en bij rekenen hebben we het gehad over patronen, hele en halve uren en de getallenlijn t/m 100. De
eerste schoolweken hebben we een Lapbook geknutseld.
Hier waren de kinderen ontzettend trots op!

Groep 5a en groep 5b:
We hebben de afgelopen weken weer hard gewerkt en we hebben veel geleerd.
Zoals ……..
Bij rekenen zijn we bezig met de telrij t/m 1000 en het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot 1000. We zijn
hard aan het oefenen om de tafels van 1 t/m 10 op te kunnen noemen. Dit gaat al steeds beter. We blijven
enthousiast oefenen de komende periode.
We zijn bij taal begonnen met het thema nacht. De kinderen weten hier al veel over te vertellen. We leren
nieuwe woorden, hebben zelf een verhaal verzonnen en dit voorgelezen voor de klas.
Ook de Kinderboekweek heeft aandacht gekregen in onze klassen. We hebben geleerd wat de beroepen in het
Engels zijn en we hebben geknutseld. Er zijn hele gave uniformen ontworpen.
Bij techniek hebben we gewerkt met Scratch! We hebben leren programmeren en vinden dit erg leuk om te
doen. En afgelopen maandag zijn we met IVN naar het Buismansven in Nuenen geweest. We hebben daar
diersporen onderzocht. Wat waren we goede speurders!
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:

In groep 6 hebben les met Lego gehad. De kinderen moesten hierbij ontdekken, ontwerpen en
ontwikkelen. De opdracht was om met 8 vooraf geselecteerde blokjes een eendje te bouwen. Het
resultaat: het zijn allemaal verschillende eendjes geworden! Daarna gingen we met de andere blokjes
een leefomgeving voor het eendje bouwen waar hij/zij zich prettig in voelt!

Groep 6-7:
Het is herfst in groep 6/7!
Wij hebben de klas gezellig in de herfstsferen versierd en hele mooie krastekeningen gemaakt.
We wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie!

Hallo herfst,
Fijn dat je er weer bent.
We hebben allemaal op je gewacht
En als we naar je kijken is het altijd een pracht
Zoveel mooie blaadjes, eikels en kastanjes,
nooit gedacht dat jij dat had.
Wij zijn zo blij en het is ook zo fijn.
Wij houden van jou dag en nacht.
Elin

Herfst
Overal blaadjes
Het waait hard
Oranje, rood, geel, bruin
Seizoen
Bing & Sil

Groep 7:
Op woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek 2021 gestart. Het thema van dit jaar was “worden
wat je wilt”. Boris heeft het boek “Rekenen voor je leven” voor onze groep uitgepakt. We hebben
gedanst en gezongen op het Kinderen voor Kinderen lied “Worden wat je wil”.
Alle kinderen hebben hun papa’s/mama’s of een andere bekende geïnterviewd over hun beroep. We
hebben genoten van de super leuke filmpjes van allerlei interessante beroepen o.a. masseuse,
echoscopiste, gastouder, piloot, operationeel directeur, judo-meester, kinderarts, mondhygiëniste,
ijsmaker etc. etc.
Wat een geweldig leuke vragen werden er gesteld. Groep 7 zit echt vol talent, dat is één ding wat we
deze weken in ieder geval ontdekt hebben!

Groep 7-8:
De verlichte Van Gogh-zonnebloemen krijgen een plekje in Nuenen. Van 6 t/m 13 november is dit
kunstwerk in Nuenen te zien. Maar er is veel meer te bewonderen! De kinderen van groep 7/8 zijn
druk bezig met het maken van schilderijtjes voor de etalages van de winkels. Het wordt prachtig. Gaat
dat zien!

Groep 8:
De afgelopen periode hebben de leerlingen weer hard gewerkt! Iedereen is nu gewend aan de manier
van werken in groep 8.
Voor de Grej of the day en het vak Natuur en Techniek hebben de leerlingen geleerd hoe ze het beste
aantekeningen maken, waarbij ze dit later kunnen omzetten naar een verhaal of weetjes over het
onderwerp.

Verder zijn de leerlingen al druk bezig met het Van Gogh project!

De Kinderraad voor dit school:

NIEUWS VANUIT HET KINDERDAGVERBLIJF

Op de dagopvang hebben we het thema

Herfst

Elke week wordt ons themabord extra gevuld met nieuwe
plaatjes over de herfst. Kinderen kunnen foto’s van
zichzelf terug vinden op het bord maar ook de
themawoorden rondom de herfst zijn hier zichtbaar. Op
deze manier komen de kinderen spelenderwijs steeds in
aanraking met de themawoorden en wordt de
taalontwikkeling gestimuleerd.
Maar
dit is niet de enige manier waarop kinderen in aanraking
komen met het thema. Er wordt ook druk aan de
motorische ontwikkeling gewerkt door te tekenen en
spinnen van klei te maken. Natuurlijk mag het lekker vrij
spelen niet ontbreken en worden ze kabouters met echte
kaboutermutsen. Ze spelen er lekker op los in de
huishoek die nu ingericht is als paddenstoel. We genieten ervan om kinderen onder te dompelen in
een thema en kinderen zo de kans te geven om al spelend zichzelf te ontwikkelen.

NIEUWS VANUIT DE BSO
Na de restyle op de BSO is het een tijd mooi weer geweest. Daar hebben we gebruik van gemaakt en
zijn veel buitenactiviteiten gaan ondernemen. Maar na al dat buitenspelen was het ook tijd om de
nieuwe groepsruimtes eens goed te ontdekken. Er zijn verschillende hoeken gecreëerd om alle
interessegebieden van kinderen te stimuleren. De BSO wordt zo een plek die extra uitdaagt voor speelen leer plezier.
In de bouwhoek is er ruimte om met verschillende materialen aan de slag te gaan, zo ook met K’nex.
Dit uitdagend speelgoed nodigt uit om verder te kijken, praten en denken over constructies van
verschillende bouwwerken.

We zijn al weer een paar weken bezig met het thema “blaadjes in de wind”. We hebben mooie dingen
geknutseld, buiten paddenstoelen, mooie blaadjes en een spin met spinnenweb gevonden en hebben
zowel buiten als binnen veel blaadjes de lucht ingegooid. De peuters hebben ook door te voelen
moeten raden wat ze in hun hand hadden, een blaadje, eikel, takje, pompoen of kastanje. Dat was nog
best moeilijk.
Na de vakantie gaan we nog 2 weken door met dit thema.
In de herfst is het heerlijk om naar buiten te gaan. Een paar ideeën om met
uw peuter te doen : Ga met uw kind naar buiten als het regent. Voelt uw
kind de regendruppels? Hoe voelen de regendruppels? Regenlaarzen aan en
lekker stampen door de regenplassen. Huppelen door de regen met een
regenjas aan en een mooie paraplu. Kan uw kind de paraplu zelf open- en
dichtdoen? Als het zonnetje schijnt is het heerlijk om door de bladeren te
rennen en te springen, om paddenstoelen te zoeken in het bos en
dennenappels, kastanjes en eikels. En spinnenwebben zijn goed te zien als het een beetje mistig is.

Als het heel hard waait is het ook spannend om buiten te zijn. De bladeren worden dan
in het rond geblazen en het is leuk om de wind heel hard tegen je aan te voelen blazen.

Rita, Zemen en Anna

zijn bij ons komen spelen en na de vakantie komt ook Joolz.
Welkom, fijn dat jullie er zijn, we gaan er een fijne speelzaaltijd van maken.

Yes! Let’s Party!!

Vrijdagavond 29 oktober gaan we feesten in het zwembad van Feel Fit Center Nuenen. Het zwembad
wordt aangekleed in de sfeer van Halloween en er liggen leuke speeltoestellen zoals de reuze reuze
reuze slang van Harry Potter in het water
Je bent welkom als je minimaal 7 en maximaal 12 jaar oud bent en tenminste in het bezit bent van
Diploma B. Je bent welkom vanaf 18.45 uur en het feestje eindigt om 20.45 uur.
De Entreeprijs is 8 euro.
Let op! We zijn sinds 1 september 2021 Cashless. Er kan dus alleen via pin betaald worden bij de
receptie van zwembad.
Zien we jullie de 29ste ?

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

