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Niet vergeten
Donderdag 5 november Mad Science op school.
Vrijdag 6 november Start week van de mediawijsheid.
Woensdag 11 november Studiedag, alle leerlingen vrij.
Woensdag 11 november Sint Maarten
Vrijdag 13 november, Einde week van de mediawijsheid.
Woensdag 18 november Kinderraad 2.
Woensdag 18 november OR decoratiecommissie.
Vrijdag 20 november Schijnwerpers groep 1-2c, 8a en 8b.
Vrijdag 27 november OR vergadering 20.00 uur.
Woensdag 2 december Dassenbur(i)cht 4.

Vanuit de directie:
Enquête corona:
Als het goed is heeft u gisteren een verzoek gekregen om een enquête in te vullen die gaat over de kwaliteit van
het thuisonderwijs. Wij hechten erg veel waarde aan uw mening. Omdat we in de toekomst zeker meer gebruik
zullen maken van onderwijs op afstand willen we de uitkomsten gebruiken om ons thuisonderwijs te
verbeteren.
Ik hoop dat u allemaal even de tijd neemt om de enquête in te vullen. Wij gaan er ons voordeel mee doen.

Enquête speelplekken in de wijk:
Ook de gemeente Nuenen heeft een enquête uitgezet onder de bewoners van Nuenen Noord over de
mogelijkheden tot spelen in onze wijk. Daar zijn we als werkgroep spelen en bewegen al een hele poos mee
bezig. U herinnert zich vast nog de lobby voor een speelterrein voor jong en oud aan de Emmastraat, wat helaas
niet gelukt is. Dat wij meer speelplekken moeten hebben dan alleen ons schoolplein is duidelijk. Daar blijven we
ons voor inzetten.

Er zijn veel locaties in onze buurt die met een kleine aanpassing geschikt gemaakt kunnen worden tot speelplek
voor onze kinderen. Daarom hebben we deze enquête ook via klasbord verspreid, zodat de respons zo hoog
mogelijk is. Morgen is de deadline, dus u zou vanavond er nog even voor kunnen gaan zitten.

Film LON:
Afgelopen week heeft de lokale omroep Nuenen filmbeelden opgenomen bij ons i.v.m. Brainport. Na het mooie
artikel dat in de Nuenense krant gestaan heeft een paar weken geleden, heeft LON nu een korte film gemaakt.
Die te zien is via You tube. Daarop is goed te zien hoe onze kinderen bezig zijn met techniek en hoeveel plezier
ze erin hebben.

Studiedag:
Woensdag 11 november staat er een studiedag gepland. Traditioneel staat de studiedag in november altijd in
het teken van cultuur. Dit jaar ook. We gaan een online workshop volgen met tussendoor een aantal doeactiviteiten. Het doel is om nog beter te leren hoe kinderen nieuwsgierig te maken door uitdagende en
prikkelende opdrachten te geven. Dit doen we deels al met de speciale projecten die we aanbieden, maar er zijn
nog veel meer andere manieren. De workshop wordt gegeven in samenwerking met het kunstkwartier.
Daarnaast krijgen alle kinderen dit jaar weer de dramalessen van onze Dramakwien.

ICT:
Om onze devices goed te kunnen gebruiken hebben onze kinderen oortjes nodig, zodat ze ongestoord de
opdrachten op de I-pad of chromebook kunnen uitvoeren. Dit jaar hebben alle kinderen vanaf groep 5 eigen
oortjes gekregen en een stevig hoesje om ze in te bewaren. We willen kinderen leren om daar voorzichtig mee
om te gaan. De afspraak is, dat kinderen 1x per 2 jaar nieuwe oortjes krijgen. Gaan ze tussendoor kapot dan mag
u zelf voor nieuwe oortjes zorgen.
De kinderen in groep 3 en 4 krijgen ieder een eigen koptelefoon. Dat is een erg grote uitgave, dus ook voor hen
geldt dat ze die maar 1x krijgen. We hebben gekozen voor degelijke koptelefoons, dus we gaan ervan uit dat
kinderen hier twee jaar goed mee kunnen werken.

Vanuit Jantje Beton:
Joehoe! Heeft jouw school iedereen al aangetikt? Alle collega's, ouders, vrienden, buren en familie. Vast niet!
Dat kan gelukkig nog steeds. De actieperiode van De Kleine Jantje Beton Loterij is voorbij, maar de online
lotenverkoop loopt nog door t/m 16 november 2020. Roep dus iedereen op nog een lootje te kopen en
bekenden aan te tikken. Verhoog deze laatste weken de opbrengst voor jouw school nog meer. Tikkie jij bent
'm!

TIKKIE OPBRENGST
De opbrengst van de Tikkie jij bent ‘m! actie
staat inmiddels al op €93.831 Wow! Op de
website kun je nog steeds iedere dag de
nieuwe tussenstand van jouw school
opzoeken.
Dit is op dit moment de top 10:
1. Basisschool De Zonnewijzer -Houten
€3.813
2. Protestants Christelijke Basisschool De
Klokbeker - Ermelo €1.689
3. OBS De Kennemerpoort - Alkmaar
€1.407
4. Basisschool De Dassenburcht Nuenen €1.356
5. Rooms Katholieke Basisschool De
Schalm - Vught €1.320
6. Franciscus-School voor Basisonderwijs
- Zaltbommel €1.311
7. OBS De Springdonk - Susteren €1,179
8. Basisschool Zonnebloem Zundert Zundert €1.080
9. De Stevenshof - Leiden €1.077
10. Basisschool St Maartens - Voorburg
€1.059

Het gaat waanzinnig goed. Wil jouw school ook een plek bemachtigen in de top 10? Dat kan nog! Vraag
leerkrachten en ouders om nog zoveel mogelijk online lootjes te kopen en/of verkopen. Dit kan
via www.jantjebeton.nl/lootje. De scholen die uiteindelijk op 16 november eindigen in deze top 10. Mogen voor
€100 winkelen bij Intertoys! Nog een paar weken, zet hem op!

Techniek:
Inmiddels is de 2e ronde van de technieklessen gestart. Ons techniekprogramma heeft meerdere onderdelen. De
leerlingen hebben 4 weken lang 1 onderdeel gedaan en nu zijn ze al 3 weken met het 2e onderdeel bezig.
Voor groep 1 t/m 4 staan volgende onderdelen op het programma:
- Het werken met gereedschap in het technieklokaal.
- Programmeren met hulp van de Beebots/ Bluebots.
Kleuterlabkaarten en opdrachten uit de techniektorens.
Met de Kleuterlabkaarten doen de leerlingen proefjes in de klas om antwoord te kunnen krijgen op
de vraag die in deze les centraal staat. De opdrachten uit de techniektorens zijn heel divers: Magnetisme,
metselen, stroomkringen en noem maar op.
Voor groep 5 t/m 8 staan de volgende onderdelen op het programma:
Het werken met gereedschap in het technieklokaal.
Programmeren met behulp van Scratch (computerprogramma).
Opdrachten uit de techniektorens.
Programmeren met behulp van Lego We Do 2.0 (Lego bouwen en programmeren.)
Aha in de klas.
Bij Aha in de klas doen leerlingen proefjes om een antwoord te kunnen krijgen op de vraag die tijdens die les
centraal staat. De opdrachten uit de techniektorens zijn heel divers: een huis metselen met dak en deuren,
een krant stevig maken, de stroomkring, geheimschrift en noem maar op.

Tijdens alle lessen staat het 3O leren centraal. De leerlingen nemen een ondernemende houding aan, vergaren
zelf kennis en ontwikkelen onderzoeks- en ontwerpvaardigheden.

Batterijen sparen!
Als school sparen we al jaren batterijen in de blauwe batterijton. Kinderen mogen deze mee naar school nemen
en aan de leerkracht afgeven.
Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangen wij als school een spaarpunt. De gespaarde punten wissel
je in voor een waardebon. Met de waardebon bestel je schoolartikelen.
Helpt u mee sparen?

Nieuws vanuit het kinderdagverblijf

Thema: Ridders en Kastelen.
Deze maand hebben we veel geleerd over Ridders,
jonkvrouwen en kastelen. We hebben een kasteel
gemaakt, met elkaar een boek gelezen van: “Ridder
Rikki” en schilden beplakt met mooie glitters. Onze
jonkvrouwen en ridders zijn aan de slag gegaan met
schmink en hebben zich prachtig uit gedost. Natuurlijk
hebben ze dit zelf mogen doen en dat was dikke pret.
In de kring werden
mooie en spannende
verhalen vertel over
ridders en kastelen en
natuurlijk ook over het
schild.

Nieuws vanuit de BSO
Thema: Halloween
In week 44 was de BSO omgetoverd tot een spannende
Halloween ruimte.
De kinderen hebben enorm hun best gedaan om allerlei
mooie en spannende Halloween knutsels te maken
Er zijn spinnen, spoken en vleermuizen gemaakt.
Donderdag waren de Pedagogisch medewerkers ook nog
eens verkleed in griezelige outfits, een van de pedagogisch
medewerkers had zelfs een knalrode glimmende appel bij
zich. Die appel was toch wel heel interessant, want hoe kan
een appel nu toch zo glimmen? Het was dus griezelen
geblazen. Thema Halloween, is dus op een leuke manier
afgesloten.

Voordat Halloween startte hebben de pedagogisch
medewerkers u ook een leuk filmpje gestuurd. Vergeet u niet te kijken?

Na de herfstvakantie zijn we doorgegaan met het thema “herfst”. Buiten zijn
prachtig gekleurde bladeren en paddenstoelen te zien en overal zijn
kastanjes, eikels en beukennootjes te vinden. Natuurlijk mogen de peuters
hun vondsten meenemen om te laten zien en in de herfstmand te leggen.
Tijdens het thema “herfst” praten we over kleuren van de blaadjes, spinnen
en spinnenwebben, paddenstoelen en ook over het weer ( is het warm of
koud, nat of droog, wind, wolken, zon, regenboog), wat doe je aan?
We lezen over Masja die een mooie regenjas en laarzen heeft gekregen van haar
moeder, maar deze niet kan gebruiken omdat de zon schijnt. En over de spin die
het te druk heeft omdat hij een web moet maken.
In de herfst is het weer iedere dag weer anders. Een paar
met uw peuter te doen :

ideeën om

Ga met uw kind naar buiten als het regent. Voelt uw kind
regendruppels? Hoe voelen de regendruppels?

de

Regenlaarzen aan en lekker stampen door de
regenplassen. Huppelen door de regen met een regenjas
mooie paraplu. Kan uw kind de paraplu zelf open- en dichtdoen?

aan en een

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 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.

Tijdens elk thema hangen op de speelzaal 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 en vervolgens los knippen. Dan heeft u een
memoryspel. Of maar 1 serie losknippen. Dan heeft u een lotto spel.
Veel plezier met het oefenen.
Met het thema “herfst” gaan we door t/m 13 november. We hopen dat ondanks corona
Sinterklaas op 14 november toch in Nederland aankomt en dan is het feest.We starten
vanaf 16 november met het thema “Feest”.

jarigen

Laith, Lars, Rens, Lynn en Faye
worden 4 jaar en gaan ons dus verlaten .
Wel gefeliciteerd en een hele fijne dag! Fijn dat jullie bij ons
waren en veel plezier op de basisschool.

Ivy wordt 3 jaar. Jij ook gefeliciteerd en een hele fijne dag!
Gelukkig komen er ook weer nieuwe peuters bij ons spelen:

Floris, Catarina, Moh en Jolie, welkom, we gaan er een gezellige speelzaaltijd
van maken.
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