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Niet vergeten
Donderdag 25 november Studiedag, alle kinderen vrij.
Vrijdag 26 november Studiedag, alle kinderen vrij.
Donderdag 2 december Sinterklaas op school.
Dinsdag 14 december Zorgteam overleg.
Vrijdag 17 december Schijnwerpers, groep 1-2b, 5a en 6.
Woensdag 22 december Kerstviering.
Woensdag 22 december, Dassenbur(i)cht 4.

Vanuit de directie:
Nuenen, 23 november 2021

Geachte ouders, verzorgers en anders betrokkenen van de Dassenburcht,
Mijn eerste 100 dagen op de Dassenburcht zitten er bijna op. Dit vind ik een mooi moment om het een
en ander van mijn werkzaamheden tot nu toe te vertellen.
Graag neem ik u mee op mijn ‘100 dagenreis’ door de Dassenburcht.
Op 01 september van dit jaar, kwam ik de Dassenburcht binnen, in de zomervakantie, nadat
mijn voorgangster directeur Mariette Franssen afscheid had genomen. Voor een nieuwe directeur een
prima startpunt. Tijdens de overdracht van Mariette kreeg ik een dwarsdoorsnede van de school.
Daarna ben ik zelf gaan kijken, kennismaken en rondlopen in de school en op het plein.
Hieronder geef ik u een overzicht van de meest opvallende zaken
-

Mijn komst is op het juiste moment, voor team en ouders.
Na een week voelde ik me al helemaal thuis, goede klik en warm ontvangst met keileuke collega’s.
Het team is professioneel en zelfstandig en verdient een groot compliment.
Een groot aantal ouders is betrokken bij de school.

-

-

-

Zorgen om de vele wisselingen in het onderwijs door corona en veranderingen
We hebben het niet over achterstanden maar over de nieuwe beginstanden van ieder kind
Het aangekondigde vertrek en het uiteindelijke vertrek van de vorige directeur heeft impact
gehad op de organisatie.
Verder hecht ik grote waarde aan een open communicatie met ouders. U zult mij regelmatig op
het plein zien rondwandelen voor het ophalen van de onderwerpen die er spelen. Ik nodig u uit
mij op te zoeken in mijn kantoortje, de deur staat open, indien er onderwerpen zijn die besproken
moeten worden.
Een start is gemaakt met het opnieuw neerzetten van de Bouwcoördinatoren. Meester Rico voor
de bovenbouw, juffrouw Heidy voor de onderbouwbouw. Samen met de intern begeleiders
juffrouw Lonne en juffrouw Moniek en de Bouw- coördinatoren vorm ik het MT van de school.
Doorstart in de positieve samenwerking met onze buren van Kids Society.
Mijn dagelijkse reis vanuit BoekelCity gaat prima zolang de tractors even wachten totdat ik voorbij
ben…

We willen kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen op de Dassenburcht. Om goede sturing
te kunnen geven zodat ieder kind dát onderwijs krijgt waar het behoefte aan heeft, is het belangrijk om
duidelijke afspraken in de organisatie vast te leggen. Onze ontwikkelingen in de Brainport omgeving en
visie gaat ons daarbij helpen. Dit kost tijd want het gaat hier om een proces. De uitkomst hiervan zal in
ieder geval moeten zijn dat we onderwijs kunnen bieden dat nog meer aansluit bij de onderwijsbehoefte
van het kind.
U merkt al: Tijdens mijn ‘100-dagen-reis’ door de Dassenburcht heb ik veel indrukken gekregen. Had ik
een camera meegenomen, dan had u nu een prachtige reisgids in kleur kunnen bekijken. Aan het eind
van deze gids had u dan ook vele lege bladzijden getroffen, bestemd voor het maken van nog meer
doorkijkjes; analyses, verslagen en presentaties die ik in de toekomst nog verwacht te maken.
Al met al is de Dassenburcht een school waar ik de eerste 100 dagen veel heb gezien, veel heb geleerd,
veel mensen met passie voor het onderwijs heb ontmoet en vooral met heel veel plezier en
enthousiasme meewerk aan het onderwijs aan onze kinderen. Het is mijn wens dat dit plezier voor alle
betrokkenen geldt.
Graag tot ziens.
Met hartelijke groet,
Dries Klösters
Met trots, directeur Brainportschool De Dassenburcht

Beste ouder(s),
Om een goed zicht te hebben op het aantal leerlingen dat gaat instromen volgend schooljaar vragen
wij u broertjes en of zusjes aan te melden zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

.

Groep 1-2 a,b,c,d:
Hoera, de sint is weer in het land!
Maar wat is er toch allemaal aan de hand?
Het pakjesruim op slot, cadeautjes van chocola en de verjaardag van ozosnel
In de kleutergroepen volgen we van het sinterklaasjournaal iedere tel
Een gezellige sfeervolle periode bij ons in de groepen
Soms krijgen we van de sint en zijn pieten ook wat lekkers te snoepen
We boffen maar met zo’n lieve pieten en sint
Een vrolijke snoetje in de klas bij ieder kind
Nu hard aan het werk met een optreden en een kroon
Want we hopen dat de sint bij ons op school plaatsneemt op zijn troon
Spannend of hij ook dit jaar weer bij ons op school langskomt
Hij wordt in iedere geval door alle kinderen feestelijk verwelkomt
Wij genieten in de kleutergroepen van deze gezellige tijd
En wensen jullie thuis ook alvast een fijne pakjesavond met veel gezelligheid!

Groep 3a en 3b:
In groep 3 zijn we na de herfstvakantie begonnen met een nieuw thema van Lijn 3: Smakelijk eten. We
hebben de letters en klanken l, u, o, p, h, oe en ei geleerd. We kennen nu 22 letters en klanken, met de
gebaren erbij.
Met rekenen weten we steeds beter hoe laat het is. De halve uren zijn aan bod gekomen en stiekem zijn
kwart voor en kwart over ook genoemd.
Daarnaast zijn we gestart met Breinhelden. Hierover staat in dit Dassenbur(i)cht al meer informatie. Wij
hebben al kennis gemaakt met de Stopkracht en de Buigkracht.
En tenslotte is Sinterklaas in het land. We lezen, tekenen, spelen, knutselen en zingen volop over hem en
zijn Pieten. Een super leuke tijd. Engels en muziek hebben we gecombineerd. “Zie ginds komt de
stoomboot” in het Engels. Bij deze als extraatje de tekst. Zing het gerust eens voor de Goedheiligman en
zijn Pieten.
Look there is the steamer from far away land.
It brings us Saint Nicholas he’s waving his hands.
His horse is a-prancing on deck up and down.
The banners are waving in village and town.
And Peter is laughing and tells everyone:
The good kids get candy, the bad kids get none.
Oh please dear Saint Nicholas if Pete and you would,
just visit our houses for we all have been good.

Groep 4a en 4b:
Nieuws uit de groepen 4.
De afgelopen periode hebben we weer van alles gedaan. We hebben twee superhelden leren
kennen, Effie en Furon, die ons gaan helpen met onze breinkrachten. Ondertussen kennen we de
tien krachten waar we mee gaan oefenen. We leren ze nu wat beter kennen door verschillende
spelletjes en opdrachten. In de groep oefenen we bijvoorbeeld met een stop-chef, die de andere
kinderen op hun stop-kracht probeert te wijzen en we zetten onze buigkracht in door over
verschillende problemen te praten waar de kinderen tegenaanlopen op school. Bijvoorbeeld: je
schrift is vol, wat doe je dan? Door veel activiteiten spelenderwijs aan te bieden, blijven de
breinkrachten goed hangen bij de kinderen.. We kennen de stop-kracht, de buig-kracht en de
onthoud en doe-kracht nu dus een stuk beter. Het lukt soms ook al om ze in te zetten!
De kinderen hebben al verschillende hoofdletters leren schrijven, dit mogen ze sinds kort ook met
een echte vulpen. Dat vinden ze geweldig! Ze hebben ook een liniaal gekregen waar al flink mee is
gemeten.
We zijn flink aan het knutselen voor Sinterklaas, maar ook voor Blink, het is zo leuk om te zien hoe
enthousiast de kinderen hier aan werken!
De afgelopen tijd hebben wij meegewerkt aan het Van Gogh project in Nuenen. De kinderen
hebben echte kunstwerken gemaakt, die te bewonderen waren in verschillende etalages in
Nuenen. Daarnaast was er een koor dat een mooi lied over Vincent heeft gezongen, super knap
gedaan!
Op vrijdag 12 november stond groep 4a samen met groep 1/2a in de Schijnwerpers. Sinds lange
tijd mochten ook de ouders weer komen kijken. We zongen een liedje over ritme en danste op het
liedje van Kinderen voor Kinderen over het thema ‘beroepen’. Samen met groep 1/2 a werkten we
aan een raket. Alle kinderen werden gekoppeld aan elkaar en mochten van alles gebruiken om een
gave raket te bouwen. Tijdens de Schijnwerpers lieten de kinderen hun eigen gemaakte raket zien.

Groep 5a en groep 5b:
We hebben de afgelopen weken weer hard gewerkt en we hebben veel geleerd. De klas hebben we in
gezellige Sintsfeer gebracht en we hebben leuke huisjes geknutseld voor op de ramen.
Bij rekenen zijn we bezig met het optellen en aftrekken tot 1000. Hierbij gebruiken we de getallenlijn om
deze sommen goed uit te kunnen rekenen. We merken dat de tafels van 1 t/m 10 steeds beter gaan. Hier
gaan we fijn mee verder!
We zijn bij taal begonnen met het thema eskimo’s. De kinderen weten hier al veel over te vertellen. We zijn
ook de taal van de eskimo’s aan het leren (Inuktitut). Dat vinden we leuk om te doen!
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de methode Breinhelden. Effi en Furon helpen ons om onze
breinkrachten te trainen. We hebben geoefend met de Onthoud- & en Doekracht, de Tijdkracht en de Plan& Regelkracht. De kinderen zijn hier enthousiast mee bezig en herkennen de breinkrachten steeds beter.
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:
We zijn in de klas bezig met Breinhelden en hun krachten. Deze week staan de tijdkracht en de
doorzetkracht centraal. We hadden vandaag een doolhof die we binnen een bepaalde tijd moesten
oplossen. Je tijdkracht zorgt ervoor dat je de tijd bewaakt en plant om het binnen de tijd af te hebben.
Je doorzetkracht zorgt ervoor dat je doorzet en niet opgeeft. Ook je aandachtkracht had je hiervoor
nodig, die zorgt ervoor dat je je aandacht erbij houdt en je niet laat afleiden.

De kinderen die dat leuk vinden mochten meedoen aan het voorleeskampioenschap.
De voorleeskampioen van groep 6 is……… JANNAH

Groep 6-7:
Breinhelden en Sint in groep 6/7
In groep 6/7 hebben we de afgelopen weken kennis gemaakt met Breinhelden. Effi en Furon hebben
ons verschillende krachten geleerd die we tijdens de lessen in kunnen zetten. Als groep 6 bijvoorbeeld
uitleg krijgt en groep 7 is zelfstandig aan het werk, dan gebruiken we daarvoor onze ‘aandachtkracht’.
We hebben een tekendictee gedaan waarbij we in tweetallen, zonder bij elkaar te kijken Effi en Furon
hebben gekleurd. Hieronder zie je het resultaat, allemaal tweelingen!

Sint en Piet hebben ook een warm welkom gekregen in onze klas! Iedereen heeft een sfeerhuisje
gemaakt waarbij pietjes, Ozosnell, chocoladeletters en natuurlijk een heleboel cadeaus te vinden zijn.
Bij tekenen hebben we met houtskool Sint en piet selfies gemaakt!

Groep 7:
Groep 7 is met breinhelden gestart. Iedere dag staan er diverse krachten in de lessen centraal. We
hebben ons de afgelopen dagen gericht op “startkracht” en “aandachtkracht”. Hier horen gebaren bij, die
de kinderen al goed beginnen te kennen. De kinderen hebben mooie kunstwerken gemaakt voor GLOW
Nuenen. De etalages zijn opgevrolijkt met prachtige Vincent van Gogh kunstwerken.

Breinhelden: startkracht

Breinhelden: aandachtkracht

Vincent van Gogh kunstwerken

Groep 7/8:
We hebben onze kunstwerken - geïnspireerd op het werk van Van Gogh - tentoongesteld in de
etalages van de winkels. Voordat we aan de slag konden met het verdelen van de schilderijen,
tekeningen etc. werden de taken verdeeld in de raadszaal. Alle winkeliers waren superblij met onze
kunst! Dit was een heel leuk project en de etalages zien er door onze werkjes (nog) mooier uit. Ook
hebben we vorige week een start gemaakt met Breinhelden. Het is een lesprogramma om de
executieve functies bij kinderen te ontwikkelen.

Ouderraad:
Ouderraad op de schoolwebsite
De informatie van de ouderraad op de website van school is weer helemaal up-to-date. Naast o.a. de
vergaderdata, kunt u daar ook het beleid m.b.t. de schoolshirts vinden, activiteiten waar de
ouderraadleden aan meehelpen en de gezichten van de ouderraad van dit schooljaar.
Gezocht nieuwe ouderraadleden
Hoe leuk is het om mee te denken en organiseren van de activiteiten voor uw kinderen. Door het
alsnog stoppen van 2 ouderraadleden zijn wij op zoek naar 2 enthousiaste ouders. Op de site van
school kun je meer lezen of mail naar ordedassenburcht@eenbes.nl. Veel plezier en dankbaarheid van
de kinderen als tegenprestatie voor deze inzet gegarandeerd!

Herinnering ouderbijdrage
Op 3 november hebben alle ouders een e-mail ontvangen van Margareth Bosse met als onderwerp
“ouderraad”. In de bijlage zit de jaarlijkse brief m.b.t. de ouderbijdrage. Ook dit jaar hebben wij weer
gekozen voor het betalen middels een “Tikkie” per groep. Dus heeft u meerdere kinderen op school,
dan heeft u ook meerdere e-mails ontvangen. Om voor alle kinderen leuke activiteiten te kunnen
blijven organiseren, herinneren wij u er aan of u de bijdrage wilt voldoen.

Schoolfoto
Het is alweer even geleden dat de schoolfoto’s zijn gemaakt. Maar mochten er kinderen deze dag niet
bij zijn geweest, de schoolfotograaf Kiek organiseert hiervoor nog een inhaaldag. Alleen door de
corona maatregelen is nog niet bekend wanneer. Volg Kiek op Facebook om op de hoogte te blijven.

Dag van de leerkracht
Het is stiekem ook alweer even geleden maar wij willen u toch nog even laten meegenieten dat het
cadeau voor de dag van de leerkracht ook dit jaar weer goed in de smaak is gevallen. Zelfs bij onze
kersverse directeur.

Sinterklaas versiering
O wat zijn wij blij, dat de school weer helemaal in de gezellige sinterklaassfeer is gebracht door onze
decoratiegroep. Geniet u even mee…

Wat er nog komen gaat… Sinterklaas en Kerst
Wij als ouderraad blijven ons best doen om de komende activiteiten zo goed mogelijk te blijven
uitvoeren binnen de maatregelen die gelden. Ook al moeten we daarvoor aanpassingen doorvoeren,
we gaan ervoor om het voor de kinderen een onvergetelijke ervaring te laten worden.

Hallo allemaal,
We hebben deze keer het leuke thema; Hoi lieve Sinterklaas.
We hebben allerlei leuke activiteiten speciaal voor onze lieve
kinderen op de groep van baby tot dreumes. Een boekje
voorlezen met een Sinterklaas, Pietjes en Ozosnel poppen
maken dat het verhaaltje tot leven komt voor deze kinderen.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook even met de dreumesen
geproefd of die pepernoten wel echt zo lekker zijn. Soms
lopen en kruipen er ook hele schattige pietjes rond op de
groep om cadeautjes in te pakken en om Sinterklaas te
helpen. Het is een hele gezellige tijd zo. En wij wensen
iedereen heel veel plezier op pakjesavond.

Ook op de BSO staat alles rondom sinterklaas centraal. Ook tijdens het bouwen met de Kapla komt dit terug. Zo
bouwen de kinderen van Nola het Nijlpaard de stoomboot en het grote huis van Sinterklaas. Kapla is een van de
meest gebruikte bouwmaterialen op de BSO. Doordat het niet vast staat wat je ermee kunnen doen kan het altijd
iets anders zijn. Het is daarom uitstekend speelgoed om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Niet alleen
de motoriek maar ook de creativiteit, het ruimtelijk inzicht en de fantasie.
Tijdens het bouwen met de Kapla werd ook stiekem naar buiten gekeken of sinterklaas niet voorbij kwam, . Wat
een spannende tijd.

Thema Feest
De Sint is weer in het land!!!!
En dat gaat bij ons natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.
Sinterklaas is een spannende tijd voor de peuters. De
tweejarigen maken het voor het eerst bewust mee en de
driejarigen weten wat er allemaal gaat komen en zijn “vol
verwachting”. We hebben Sint en Pieten verkleedkleren klaar
liggen om gebruikt te worden
en
Sinterklaas en Piet lopen dan
ook
regelmatig in miniformaat door
de
speelzaal. We oefenen de
sinterklaasliedjes, waarbij vooral de bijna 4 jarige peuters
hard mee
kunnen zingen en lezen boekjes voor over Sinterklaas. We
hebben
samen een grote stoomboot
gemaakt
waarin vaak de sint en zijn
pieten te
vinden is.
Omdat de peuters zo vol
zijn van
Sinterklaas is het makkelijk
om een
gesprekje hierover met ze te voeren. Ze vertellen graag dat ze de
Sint gezien hebben en wat ze in hun schoen hebben gehad. Het is
fijn om alle kinderen, ook de wat stillere, of peuters met een
taalachterstand, zo te kunnen stimuleren in het gebruik van taal. De vogende woorden komen dit hema
vooral aan bod:

Overige woorden: feest vieren, strooien, uitpakken, inpakken, varen, schoen zetten, versieren,
uitblazen, donker, licht, hoog, laag, groot, klein.

Boekjes:
Bobbi viert Sinterklaas
Ingeborgs Bijlsma
Sinterklaas komt
Annie MG Schmidt
Dikkie Dik viert Sinterklaas Jet Boeke

Liedjes/versjes
Sinterklaas kapoentje
Sinterklaasje bonne, bonne,bonne
Zie ginds komt de stoomboot
Piet ging uit fietsen
Pietengym
Ik heb 5 pietjes in mijn hand
Op donderdag 3 en vrijdag 4 december vieren we sinterklaas in de
groepen. De Sint en zijn Pieten komen niet echt op bezoek, dat is vaak te spannend, maar we
gaan er wel een heel gezellig feest van maken!

Wij wensen u een heel fijn sinterklaasfeest!

Winter
Hoewel het nog niet echt koud is geweest, op een enkele dag na,
zal de winter toch wel komen. Ook in de winter gaan we
natuurlijk met de peuters buiten spelen, maar koude handjes zijn
dan niet fijn. Denkt u eraan om wantjes mee te geven. Wanneer u
ze aan een koordje door de mouwen vast maakt, raken ze ook
niet kwijt.

Kerstmis
Na 5 december is het volgende feest aan de beurt: Kerstmis.
De speelzaal gaan we in kerstsfeer brengen met mooie knutsels, lichtjes
en een boom. We gaan kerstliedjes zingen, spelletjes doen en voorlezen.
Woorden die dan centraal staan zijn:
De kerstboom, de slingers, de kerstbal, het klokje, de lampjes, de ster
feest vieren, versieren, uitblazen, donker, licht, hoog, laag, groot, klein.

Boekjes:
Dikkie Dik viert Kerstmis
Jet Boeke
Kerstfeest met Kikker
Max Velthuis
Rik en de kerstman
Liesbeth
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