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Niet vergeten
Donderdag 23 december school gesloten alleen noodopvang.
Vrijdag 24 december Studiedag, alle kinderen vrij.
Zaterdag 25 december start Kerstvakantie t/m 9 januari 2022.
Zaterdag 25 december 1e Kerstdag.
Zondag 26 december 2e Kerstdag.
Vrijdag 31 december Oudjaarsavond.
Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag.
Donderdag 6 januari Drie Koningen.
Maandag 10 januari 1e schooldag 2022.
Maandag 17 januari Start Cito toetsen.
Woensdag 26 januari Dassenbur(i)cht 5.

Vanuit de directie:

Voorleeswedstrijd De Dassenburcht
De voorleeswinnaars van de Dassenburcht zijn bekend!
De klassen 5 t/m 8 hebben in de klas een voorleeswedstrijd gedaan. De winnaars daarvan hebben in de
finale nog eens voorgelezen op camera en de filmpjes zijn beoordeeld door de leesjury!
Meneer Dries samen met Leescoördinatoren juf Janneke en meester Max hadden de taak om de
winnaars te bepalen. Dit was geen makkelijke klus! Alle klassenwinnaars hebben het geweldig gedaan!
Wij feliciteren Jannah, de voorleeskampioen van groepen 5/6! Zij had een passend leestempo en haar
inleving in rol met intonatie was erg goed.
Wij feliciteren Elize, de voorleeskampioen van groepen 7/8! Op alle criteria scoorde ze sterk en de
juryleden werden helemaal in het verhaal gezogen!
Maar wij feliciteren ook alle andere klassenwinnaars. Zij hebben ook erg goed voorgelezen, waardoor
het voor de juryleden een lastige taak was! Wij zijn trots!
Blijf allemaal veel lezen, daar groei je van!
Veel leesplezier!
Groeten van de voorleesjury,
Meneer Dries, juf Janneke, meester Max

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een stralend 2022!
Jantje Beton:
Wat hebben we weer een mooie opbrengst behaald met de loten van Jantje Beton.
Er zijn in totaal 1322 loten verkocht voor € 3966,00 waarvan € 1983,00 voor onze school is.
Hiervoor zullen we een mooie bestemming gaan zoeken.

Vanuit de MR:
Beste ouder(s) en leerkracht(en) van de Dassenburcht,
Mijn naam is Fleur de Groot, moeder van Julie (groep 5) en Emilie (groep 3) van der Lande. Sinds kort
mag ik in de MR meedenken over de ontwikkelingen in de school. Ik ben zelf werkzaam binnen het
Speciaal Basisonderwijs en ik hoop met deze achtergrond een positieve bijdrage te kunnen leveren
binnen de MR van de Dassenburcht. Het is mooi om te ervaren dat op de Dassenburcht ouders worden
betrokken bij ontwikkelingen van school. Ik hoop dat wij als oudergeleding van de MR, de stem van
iedere ouder kunnen laten horen.
Met vriendelijke groet,
Fleur de Groot

Daarnaast graag het volgende:
Van de medezeggenschapsraad:

De eerste helft van het schooljaar zit er weer op. De feestdagen naderen en hopelijk geeft dat even de
nodige rust. Afgelopen maanden hebben we twee keer vergaderd waarbij de meest besproken
onderwerpen Brainport en het Nationale Onderwijs Plan (NPO) zijn geweest. Het NPO plan is onder
hoge druk gevormd en een aanvang is gemaakt met Breinhelden.

Leuke Nuenense activiteit:
De Dwèrse Winterwandeling van de lichtpuntjes. https://www.dwersophetijs.nl/ijzige-nieuwtjes/793831_heelnuenen-creatief-aan-de-wandel-met-dwerse-lichtpuntjes
Kinderen en ouders kunnen zelf een lichtpunt knutselen en/ of alleen de wandeling lopen. Leuke activiteit voor
in de kerstvakantie.

Voorstellen:
Hallo Allemaal,
Even voorstellen... Mijn naam is Emmy van Gestel, ik ben 23 jaar oud en woon in Sint-Oedenrode.
Vorig jaar ben ik afgestudeerd als leerkracht aan Hogeschool de Kempel. Na de kerstvakantie start ik
als leerkracht op de Dassenburcht. Ik werk van maandag tot en met woensdag in groep 4, groep 6/7 en
de overige dag kan in verschillende groepen zijn. De andere dagen werk ik op een school in Beek en
Donk. Naast het werken met kinderen vind ik het leuk om met familie en vrienden leuke dingen te
ondernemen. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en er samen een fijn en leerzaam schooljaar van
te maken. Mocht u vragen hebben, spreek mij gerust aan!

Groetjes Juf Emmy

onne

Na de vakantie, van januari tot en met mei 2022 mag ik de vervanger zijn van
Lonne, de IB.er van de onderbouw gaat met zwangerschapsverlof.
Mijn naam is Anke Oomens en ik ben werkzaam bij CED groep in Rotterdam.
Ik ben onderwijs- en organisatieadviseur bij de unit Jonge Kind.
Twee wisselende dagen in de week zal ik aanwezig zijn op de Dassenburcht.
Misschien ziet u mij in de school of ben ik aanwezig bij gesprekken in de groepen.
Ik hoop op een fijne samenwerking met u als ouder voor de jonge kinderen op de
Dassenburcht.
Fijne Feestdagen, Fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar 2022.
Anke Oomens

Groep 1-2 a,b,c,d:
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en wij zijn volop begonnen met Kerst. Samen met de kinderen
hebben we het heel gezellig gemaakt in de klassen. Overal hangen lampjes, de bomen opgetuigd,
kerstliedjes gezongen en natuurlijk hebben we leuke kerst werkjes gemaakt voor in de klas.
We hadden gehoopt om nog een weekje extra van deze kerstgezelligheid te genieten, maar helaas
moest de school een weekje eerder dicht. Gelukkig mocht dat de pret niet drukken en hebben we
alsnog een heerlijke kerstviering in de klas gehad. Samen hebben we heerlijk met de kinderen
ontbeten en wat zagen de kinderen er toch mooi uit! Na het ontbijt hebben we nog een Kerstbingo
gedaan en als verrassing kregen alle kinderen nog een ijsje!
Ondanks alle onzekerheid hebben we het jaar fijn af kunnen sluiten.
De kleutergroepen wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022!! Tot na de
vakantie!!

Groep 3a en 3b:
Wat hebben we weer hard gewerkt in groep 3. We kennen al veel letters en klanken, dus ons letterhuis
is goed gevuld. We zijn begonnen met thema vier, “Op wielen” en hebben de w, g, eu, f en au geleerd.
Het lezen gaat als een trein!
Bij rekenen maken we steeds meer echte sommen. Ook kennen we de getallenlijn nu tot en met vijftig.
Natuurlijk zijn we ook bezig geweest met de Breinhelden en hun krachten. De “Plan-&Regelkracht” en
de “Onthoud-&Doekracht” stonden centraal.
Naast rekenen en taal hebben we natuurlijk ook veel geknutseld, getekend en gezongen. Zowel oude,
als nieuwe Sint- en kerstliedjes. Wat een gezellige tijd, die helaas een week eerder is afgelopen.
Voor iedereen hele fijne feestdagen, blijf lezen, blijf gezond en tot volgend jaar!

Groep 4a en 4b:
Wat een drukke periode hebben we erop zitten. Eerst is Sinterklaas op school geweest, afgelopen
week hebben we voor het eerst een Kerstontbijt gehouden. De kinderen (en wij natuurlijk ook) vonden
het ontzettend leuk en de kinderen zagen er ook supermooi uit!
Nu de technieklessen niet in zijn oorspronkelijke vorm kunnen doorgaan, hebben de kinderen de
opdracht gekregen om zelf kerstversieringen te ontwerpen en maken. Hier zijn ze ontzettend druk mee
geweest en de resultaten mogen er zijn. Er is heel creatief gedacht door de kinderen, zo mochten ze
bijvoorbeeld geen originele kerstversieringen gebruiken, ook de kleur groen en het gebruik van takken
waren verboden.

We zijn gestart met het rekenen in niveaugroepen;
daar zijn we met z’n allen echt heel positief over.
Hopelijk kunnen we snel weer verder zo.
We hebben de laatste tijd onder andere gerekend met geld met geld.
De kinderen voelden zich echt heel rijk met al dat geld.

Groep 5a en groep 5b:
We hebben de klas in gezellige kerstsfeer gebracht met onze eigen knutselwerkjes, lampjes en een
mooi versierde kerstboom. Zelfs de drama- en gymlessen stonden in het teken van kerst.
Tussen alle gezelligheid door zijn we bij taal gestart met het thema dierentuin, hebben we onze
allereerste topotoets gemaakt over de provincies van Nederland en bij rekenen hebben we de
deelsommen geleerd.
Tijdens de kerstviering hebben we genoten van ons eigen kerstontbijt. We hebben de meest lekkere
dingen voorbij zien komen. Daarna hebben we een gezellige kerstbingo gespeeld met echte prijzen.
Tot slot werden we nog verwend met een lekker ijsje. We hebben een fijne ochtend gehad!
We wensen jullie allemaal een fijne kerstvakantie toe. Tot in het nieuwe jaar!!!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:
We hebben een drama opdracht gekregen van de Dramakwien(docent van het vak drama).
Hierbij moesten we een kersttableau maken. Het kerstontbijt was ook erg gezellig

Groep 6-7:
It’s the most wonderful time of the year!
Wat is het toch gezellig in de klas met die mooie kerstversiering en kerstlichtjes! We zijn heel trots op
de winterlandschappen die we geverfd hebben! Zouden we dit jaar nog een witte kerst gaan krijgen?
Helaas gaan de scholen een week eerder dicht. Door onze ‘buigkracht’ in te zetten, kwam iedereen
chique gekleed naar school en hebben we een heel gezellig kerstontbijt gehad op vrijdag 17 december.
We hebben afscheid genomen van juf Tamara. Bedankt voor de fijne tijd in groep 6/7 en veel plezier
op je nieuwe school!
Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022!

Groep 7:
Groep 7 heeft gewerkt aan een ‘technisch ontwerp”, wat moest bewegen, een link had met kerst en
niet groen mocht zijn. We zijn positief verrast met de leuke ontwerpen, die gemaakt zijn. Ook heeft
groep 7 zich op creatief vlak uitgeleefd met het maken van heuse kerst-tableaus, aan de hand van
foto’s. Hele tassen met spullen werden er vanuit thuis meegenomen. De tableaus lijken precies op de
originele foto’s. We hebben 2021 afgesloten met een gezellig kerstontbijt. We wensen iedereen fijne
feestdagen en een gezond en liefdevol 2022!

Groep 7/8:
Wij kijken terug op een heerlijk en gezellig kerstontbijt in groep 7/8. Het was sowieso een hele toffe
ochtend. We hebben een quiz gedaan, bingo gespeeld, gevoetbald en nog veel meer! Sabijn en Saar
gaven een mooie presentatie over Kerstmis. Wij wensen iedereen prachtige feestdagen en een
schitterend 2022!

Groep 8:
Ondanks dat we snel dicht moesten, hebben de kinderen allemaal ontzettend hard gewerkt aan het
kerstproject. Ze waren het niet eens met alle eisen waaraan het project moest voldoen. Ze mochten
namelijk de kleur groen niet gebruiken en er moest ook iets met beweging in zitten. Maar zie hier de
prachtige resultaten!
Verder hebben we de week afgesloten met een heerlijk en gezellig kerstontbijt. Geniet van jullie
welverdiende vakantie en tot in het nieuwe jaar!

Ouderraad:
Sinterklaas op school
Eindelijk was het zover, op donderdag 2 december kwam de Goedheiligman een bezoek brengen aan
Basisschool de Dassenburcht. Gelukkig mocht de Sint, ondanks de coronamaatregelen, op school
komen. Groep 1 t/m groep 4 brachten om de beurt een bezoekje op afstand aan de Sint in de centrale
hal. Daar verzorgden een aantal groepen een optreden. Van het dansen van de Pepernoten samba tot
de Engelse versie van Zie ginds komt de stoomboot. Niet alleen Sint maar ook de pieten swingden erop
los. In de groepen 5 t/m 8 werden de prachtige surprises geopend.

De school in kerstsferen
De leuke Sinterklaasversiering eraf halen en dan de sfeervolle kerstversiering ophangen… jingle bells
jingle bells.. hoe mooi is het weer geworden dankzij de ouders van de decoratiewerkgroep. Een extra
dank je wel voor de nieuwe hulpouders.

Kerst op school
Helaas weer geen traditioneel kerstdiner op onze school, maar gelukkig kon de ouderraad op korte
termijn met medewerking van een aantal leerkrachten een gezellig kerstontbijt regelen. Om dit
kerstontbijt toch wat feestelijker te maken, werd er door een aantal ouders na het ontbijt lekker ijs
geschept van IJssalon Italia. Tijdens de ochtend was er een kerstbingo waar iedere leerling prijs had,
dubbel feest dus! En hebben jullie de playlist van de leerlingen al geluisterd? Iedere groep had een Top
10 ingediend met favoriete kerstliedjes en is via Spotify tijdens de kerstvakantie te beluisteren. Klik
hier voor de link naar de playlist.
De inzameling voor de Voedselbank Nuenen, het goede doel van deze Kerst, was ook een groot succes!
Alle ouders nog enorm bedankt voor deze bijdrage. 🎅

Fijne feestdagen
Iedereen hele fijne kerstdagen en een feestelijk oud en nieuw gewenst. Tot in 2022. Dan gaat de
ouderraad weer vol enthousiasme aan de slag om weer leuke activiteiten voor de kinderen te
organiseren samen met school.

Oh kom er eens kijken...
Wat was het toch weer een gezellige Sinterklaas tijd. De kinderen
hebben hard hun best gedaan om de Sint en Pieten welkom te laten
voelen. Zo hebben zij mooie vlaggetjes en slingers geknutseld om alles te
versieren. Ook waren er vele fop cadeautjes ingepakt en verspreid door
de gehele bso ruimte. Bij de gezellige openhaard stonden zelfs schoenen
klaar. Tussen al dat harde werken door moest er uiteraard ook
pepernoten gegeten worden. We hebben zelfs een pepernoten bingo
gespeeld! Dat was spannend en lekker.
Al dat harde werken en lief spelen werd zeker beloond want donderdag
2 december stond er ineens een zak vol cadeautjes. Er werden liedjes
gezongen en de bijbehorende brief werd voorgelezen. Na het uitpakken genoten we van nog meer
pepernoten en warme chocolademelk. En daarna al het nieuwe speelgoed uitproberen.
Na de gezellige sinterklaastijd is het nu weer tijd voor de kerstperiode.
Onze bso is alweer gezellig ingericht met kerstbomen en guirlandes. Nu het vroeg donker is spelen we
wat korter buiten en gaan we binnen gezellige kerstactiviteiten doen.
We hebben bijv. met ijstokjes mooie kerstversieringen gemaakt voor in de bomen.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alvast een goed & gezond 2022!

Samen met de kinderen hebben we sinterklaas uitgezwaaid en de kerstman binnen gehaald. Het was
dan ook een echte groepsactiviteit om de kerstboom op te tuigen. Alle kinderen hielpen mee en waren
druk met de kerstboom versieren.
Wat is die boom groot hé? Wel twee keer zo groot als ik ben. Maar hoe kom je nu helemaal boven in
de boom om daar een kerstbal te hangen? Zou je daar een trapje voor nodig hebben of lukt het
misschien als je springt. Een mooi voorbeeld om te laten hoe ook de peuters al bezig zijn met
rekenprikkels en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Het is bijna kerstvakantie en bij ’t Kwetternest sluiten we het thema
“Feest” af met een kerstviering waarbij we kerstliedjes zingen met
muziekinstrumentjes, de lichtjes die de peuters gemaakt hebben
aansteken en wat lekkers krijgen. U zult hier vast foto’s van zien.
Het was een leuk thema met eerst Sinterklaas en daarna kerst.
Na de vakantie starten we met een thema waarbij
vooral over kleding gaat. Na de vakantie hoort u hier meer van.

het

Jarig
Floris, Shanayda, Reaven, Rita en Sterre worden 4 jaar en gaan ons
Gefeliciteerd! Heel veel plezier op de basisschool. Fijn dat jullie bij ons
Liv wordt 3 jaar. Jij ook gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag.

verlaten.
waren.

Wij wensen u hele fijne en gezellige feestdagen en een
goed en gezond 2022!

heel
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