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Niet vergeten
Donderdag 3 december Sinterklaas viering.
Dinsdag 8 december Zorgteam.
Vrijdag 11 december Schijnwerpers Groepen 1-2d en 5-6.
Donderdag 17 december Kerstviering 18.00 – 19.00 uur gaat niet door.
Vrijdag 18 december Kerstviering op school.
Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari Kerstvakantie.
Woensdag 6 januari Drie Koningen.
Woensdag 6 januari Kinderraad 3.
Donderdag 7 januari OR vergadering 20.00 uur.
Maandag 11 januari Start Cito toetsen groep 8.
Woensdag 13 januari Kijkochtend 08.30 – 09.30 uur.
Woensdag 13 januari Dassenbur(i)cht 5.

Vanuit de directie:
Sint op school:
Morgenvroeg komt Sint met zijn veegpieten onze school weer bezoeken. Dit jaar coronaproof. Geen grootse
ontvangst dit jaar. Sint arriveert in alle rust en neemt plaats in zijn speciale zetel op het podium in de hal. De
groepen 1 t/m 4 bezoeken afzonderlijk Sint en doen een dansje en/of zingen een liedje. Pieten strooien niet,
maar er is zeker iets lekkers voor ze.
De kinderen vanaf groep 5 houden surprise in de eigen groep. Gisteren en vandaag was er een tentoonstelling in
de speelzaal van alle prachtige maaksel. Geweldig om te zien. Sint bezoekt de kinderen van de bovenbouw niet
dit jaar. Ook voor hen is er wel wat lekkers en een klassencadeau.

Kerstviering:
In tegenstelling tot andere jaren vieren we Kerstmis niet op donderdagavond. Wij vinden het niet verantwoord
om zoveel kinderen tegelijk ’s avonds in het donker naar huis te sturen en de eigen ouder te laten vinden bij het
hek. Ook het jaarlijkse buffet kan dit jaar niet doorgaan vanwege de regels rondom corona.

Op donderdag 17 december gaan de kinderen op de gewone tijd naar school, dus van
8.30 – 14.45 uur. De avond vervalt.
De kerstviering is nu op vrijdagochtend en wordt verzorgd door de ouderraad en de school. De kinderen zijn
uiteraard dan welkom in hun mooiste kerstoutfit! De school is gewoon om 12.30 uur uit. Dan begint de
kerstvakantie.

Corona:
In de laatste week voor de kerstvakantie kunt u weer een update verwachten. Nieuw is nu, dat kinderen t/m 6
jaar niet meer thuis hoeven te blijven als een huisgenootje koorts heeft. Daarboven moet dat nog wel.
Als u op school komt om een kind op te halen of als u een afspraak heeft, wilt u dan een mondkapje dragen.

Juf Evelien:
Op vrijdag 20 november is Jara geboren, gezonde dochter van juf Evelien en Sander. Evelien heeft kort in het
ziekenhuis gelegen, maar alles is goed en ze genieten ontzettend van hun dochter!
Van harte gefeliciteerd!!

Vanuit Jantje Beton:
De totale opbrengst van de lotenverkoop en Tikkie samen is nog niet bekend.
Wel hebben wij als school voor de verkoop van de online loten via Tikkie de derde plaats behaald. Hiervoor
hebben we een cadeaubon ontvangen van € 100,00 die we mogen besteden bij Intertoys.
We gaan hier iets moois voor kopen voor op school.

Vanuit de OR:
Beste ouders,

En dan is het alweer december en staan Sinterklaas (morgen) en Kerst (vrijdag 18 december) voor de deur.
Helaas vieren we dat dit jaar op school zonder de aanwezigheid van de ouders. Maar wij hebben samen met
school toch een heel leuk programma voor de kinderen kunnen maken.
Decoratie school
Onze deco-groep heeft de school weer mooi versierd in decembersferen. Er mag echter wel wat nieuw
decoratiemateriaal komen voor volgend jaar. In winkels wordt vaak gebruikgemaakt van tijdelijk materiaal rond
Sinterklaas en Kerst. We doen graag een oproep aan alle ouders voor dit soort decoratiemateriaal. Werk je in
een winkel waar het weggaat, laat het ons dan weten; wij gebruiken het volgend jaar heel graag op school!
Je kunt een berichtje sturen naar ouderraaddedassenburcht@outlook.com.

Onze deco-groep kan daarnaast altijd nieuwe ouders gebruiken die 8 à 9 keer per jaar de school mee versieren
volgens een bepaald thema. Denk aan zomer, Sinterklaas en Kerst. Dit vindt roulerend plaats op woensdag- of
vrijdagochtend. Heb je dan tijd, bezit je wat creativiteit en vooral zin om het voor de kinderen leuk aan te kleden
op school, geef dit dan ook door via bovenstaand e-mailadres.
Ouderbijdrage
Vorige maand is het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage gemaild. Zoals aangegeven loopt het innen op
een andere manier, namelijk via een Tikkie. Ondanks het verzoek vanuit de OR bleek het technisch niet mogelijk
om de naam van uw kind toe te voegen in de betaling. Omdat de Tikkies per groep zijn aangemaakt, vinden we
uw betaling echter eenvoudig terug. Fijn ook dat al zoveel ouders betaald hebben! Mocht u nog niet betaald
hebben, vragen wij daarvoor vriendelijk uw aandacht.

Namens de ouderraad van de Dassenburcht wensen wij iedereen hele fijne feestdagen!

Nieuws vanuit het kinderdagverblijf

Het is feest!
Bij babygroep de ‘Gouden leeuwen’ werken
we met het thema: HET IS FEEST!
Het is nu sinterklaastijd en al onze kinderen
zijn gek op de sinterklaasliedjes, deze zingen
we dan ook elke dag. De herhaling is goed
voor de woorden schat dus we zingen soms
wel 5 keer achter elkaar hetzelfde liedje.
Ook hebben we een leuk bijpassend boekje
van Nijntje die haar schoen mag zetten.
In het boekje zet Nijntje haar schoen en doet
er een wortel in voor Ozosnel (het paard van
de Sint), de volgende dag zit er een cadeautje
in haar schoen. Het is een hele mooie trein
waar Nijntje heel blij mee is.
Bij het boekje hebben we ook een vertelkoffer, in deze koffer zitten dingen die ook in het boekje voorkomen. Zo
wordt het boekje versterkt omdat de kinderen de materialen ook kunnen voelen en bekijken.
Daarnaast hebben we ook leuke knutselactiviteiten, zoals op de foto waar drie kinderen een mooie Pietenmuts
beplakken met stickers.
Nieuws vanuit de BSO

Thema: in het restaurant

De kinderen van Nola het Nijlpaard hebben genoten van de “restaurantweek”. Natuurlijk niet alleen de
Nola’s, maar alle kinderen van de BSO
Er is gebakken en gekookt en natuurlijk was er een
zelfbedieningsrestaurant in actie.
Al het eten werd netjes uitgestald en de kinderen
mochten zelf hun eten gaan pakken.
Ook was er een restaurant, waar de kinderen
bediend konden worden.
De kinderen hebben diverse activiteiten rondom dit
thema gedaan. Je eigen schort, versieren. (Met dank aan Stefan die 40 schorten in elkaar gezet heeft)
Maar ook een High tea en proeverijtjes.
Kortom er is weer vol op genoten.

Sinterklaas en kerst wordt uiteraard uitgebreid gevierd op de BSO. Kortom het is feesten en smikkelen
hier op de Jacob Catsstraat in de maanden november en december.

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 mijters, Pietenmutsen en schoentjes geknutseld.
Die schoentjes mochten de peuters ook zetten, maar de Pieten hadden
er wel een rommeltje van gemaakt!
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.
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.

Verzoek
We hebben in de speelzaal een verjaardagskalender hangen met fotootjes van de
kinderen. Maar inmiddels hebben we van veel peuters geen foto meer bij de naam
hangen. Heeft u misschien een leuke foto op pasfotoformaat, die wij hiervoor
mogen gebruiken? Alvast bedankt.

Kerstmis
Na 5 december is het volgende feest aan de beurt: Kerstmis. Dit jaar
mogen we helaas i.v.m. corona geen ouders uitnodigen voor onze
traditionele koffie en knutselochtend. Dat is heel jammer. Laten we
hopen dat het volgend jaar allemaal weer wel kan.
De speelzaal gaan we natuurlijk wel in kerstsfeer brengen met mooie
knutsels en een boom. We gaan kerstliedjes zingen, spelletjes doen en
voorlezen.
Op donderdag 17 en vrijdag 18 december gaan we dit thema sfeervol
afsluiten.

Van maandag 21 t/m vrijdag 31 december is de
peuterspeelzaal gesloten.

Jarig
Yari, Kai en Jeske

worden 4 jaar en gaan ons
verlaten. Gefeliciteerd! Heel veel plezier op de basisschool. Fijn dat jullie
bij ons waren.

Sterre, Ivy, Floris en Shanayda

worden

3 jaar. Jullie ook gefeliciteerd en een hele fijne dag.

Wij wensen u hele fijne en gezellige
feestdagen en een heel goed en gezond
2021!
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