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Niet vergeten
Maandag 13 januari
Donderdag 16 januari
Woensdag 22 januari
Donderdag 23 januari
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Maandag 3 februari
Dinsdag 4 en woensdag 5 februari
Donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari
Dinsdag 11 februari
Vrijdag 14 februari
Dinsdag 18 en donderdag 20 februari
Woensdag 19 februari,
Vrijdag 21 februari

Start Cito-toetsen.
Kijkochtend 8.30 - 10.00 uur.
Kinderraad.
Inschrijven adviesgesprekken groep 8.
Staking, school gesloten.
Thema-avond Veilig online voor alle ouders vanaf groep 5.
Adviesgesprekken groep 8.
Studiedag, alle kinderen vrij
Schijnwerpers groep 1/2a en 5/6. Let op, is verzet!
Inschrijven oudergesprekken groep 1 t/m 7.
Rapport .
Oudergesprekken.
Dassenbur(i)cht 6.
Carnaval op school!

Vanuit de directie:
Staking 30 en 31 januari:
Vorige week heeft u een mail ontvangen met de aankondiging van een nieuwe staking nog onder voorbehoud.
Dat laatste kan er nu af, we gaan zeker weer mee staken. Alle scholen van de Eenbes zijn ook deze ronde
solidair.
In de mail las u ook een korte uitleg over de motivatie. Onze grootste zorg nu is het aanhoudende tekort aan
goed geschoolde leerkrachten. Bij ziekte / afwezigheid van leerkrachten krijgen we geen vervangers meer, ze
zijn gewoon niet te vinden. Als school blijven we roeien met de riemen die we hebben, maar dat is niet altijd

goed voor de kinderen en zeker niet voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het is daarom van wezenlijk belang om
jonge mensen enthousiast te maken voor een baan in het basisonderwijs. Goede arbeidsvoorwaarden spelen
daarbij een rol, maar ook de uitstraling en het aanzien van ons mooie vak. Dat is wat we onze minister duidelijk
blijven maken. Nu geen halve maatregelen maar een goede oplossing die ons echt helpt, voor nu en voor de
komende jaren.
De school is op 30 en 31 januari gesloten. De BSO vangt overdag geen kinderen op, wel op de gebruikelijke
tijden na schooltijd. We hopen dat u een passende oplossing vindt voor beide dagen.

Kwaliteitsonderzoek:
In november heeft u de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van onze school in
de breedste zin van het woord. 61% van de ouders heeft dat gedaan. Dat was voldoende om een redelijk beeld
te krijgen van de school. Bij de leerlingen was de respons 100%.
In vergelijking met het vorige onderzoek twee jaar geleden zijn de scores van de ouders nagenoeg gelijk
gebleven. Het rapportcijfer is gestegen van 7,5 naar 7,7 (landelijk 7,6). Een mooie score. Ouders zijn zeer
tevreden over het pedagogisch klimaat. Ze zijn ook tevreden over de schoolcultuur en gerichte ondersteuning
aan kinderen. Ook de communicatie scoort boven het gemiddelde, hoewel in de opmerkingen ook
aandachtspunten genoemd zijn wat betreft communicatie en informatievoorziening.
Als aandachtspunt geven ouders aan de didactiek, sociale omgang en de interactie met leerlingen. Ook de
schoolkeuze scoort onder het gemiddelde. Dit zijn voor ons echt aandachtspunten waar we zeker iets mee
kunnen. Daarbij gebruiken we de uitgewerkte scores van de verschillende onderdelen, zodat we gerichte acties
kunnen inzetten.
Tijdens de studiedag van 6 februari gaan we met het team de uitkomsten analyseren en kijken wat dit voor ons
betekent. We gaan dan uit van zowel positieve als negatieve uitkomsten.
Ook met de MR bespreken we de uitkomsten van de verschillende geledingen.

Ook de kinderen hebben een mening over onze school. Een heel positieve! Kinderen waarderen de school met
een 8,4 (landelijk 8,1). Daar zijn we echt heel blij mee. Leerlingen zijn zeer positief over leermiddelen en de
context van ons onderwijs. Ook de sfeer scoort positief. Vreemd genoeg zijn zij kritisch over het pedagogisch
klimaat en de informatievoorziening. Hierover ga ik in gesprek met de kinderen van de Kinderraad.

Tien jarig bestaan:
Dit schooljaar bestaat De Dassenburcht 10 jaar en deze maand zitten we 10 jaar in het gebouw aan de Jacob
Catsstraat. Kleine mijlpalen om even bij stil te staan. Na 10 jaar worden we eindelijk een Kindcentrum en starten
we met het vervolg van het Koersplan van de Eenbes. Daar zal ik u op een ander moment meer over vertellen.
Wat we zeker gaan doen is een speciale schoolreis organiseren in september. We zijn hier nu al mee bezig.
Hoe die vorm gaat krijgen hoort u nog. We zullen zeer waarschijnlijk wel éénmalig een hogere bijdrage moeten
vragen, maar ook daarover berichten wij u z.s.m.

Veilig online:
De Oudervereniging van onze school heeft in samenwerking met de school een informatieavond georganiseerd
met het thema: Veilig online. Voor onze grotere kinderen is dit een zeer actueel en soms gevoelig onderwerp.
De avond vindt plaats in de hal van de school op maandag 3 februari om 19.30 uur. De ouders van de kinderen
vanaf groep 5 zijn specifiek uitgenodigd, maar uiteraard is iedereen van harte welkom.

Kindcentrum:
U las het al, we worden Kindcentrum. Dat betekent dat we op veel fronten zullen samenwerken met Kids
Sociëty Erica. De peuterspeelzaal is tegenwoordig onderdeel van Kids S. De samenwerking is er eigenlijk al jaren,
somt bewust en vaak ook onbewust. Zowel over het gebruik van het gebouw als de thema’s waar we
gezamenlijk aan werken zijn afspraken gemaakt.
We gaan die samenwerking formeel maken op donderdag 20-02-20. Een mooie datum zo vlak voor Carnaval. U
krijgt als ouder een uitnodiging om bij de opening van het Kindcentrum aanwezig te zijn ‘s morgens om 9.00 uur
in de hal en speelzaal van de school. Dit zal ongeveer een half uurtje duren. Voor de kinderen is er na afloop een
lekkere traktatie.

Zet u de datum daarom vast in uw agenda:

20 februari 2020 opening van ons
Kindcentrum
in aanwezigheid van de twee bestuurders en de
wethouder onderwijs om 9.00 uur in de hal van
de school!!!

VOOR DE TWEEDE KEER IN HET PARKTHEATER EINDHOVEN; WORD EEN MUSICALSTER
IN 4 DAGEN!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze herfstvakantie
komt de Musical4daagse voor de tweede keer naar Eindhoven. Maak een musical in 4 dagen
voor een echt publiek. Geen ervaring nodig.
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige
musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Het
Parktheater Eindhoven.
Voor wie?

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12
jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
27 februari t/m 1 maart | 10:00 tot 15:00
Inschrijven kan tot 13 februari via de website: www.musical4daagse.nl.
Let op, er is maar beperkt plaats!
Kosten voor 4 dagen: €137,95
Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

Nieuws vanuit de dagopvang:
Na een drukke december maand nu even wat rust in de groepen. We beginnen rustig aan met het thema

Beestenboel.
We lezen boekjes voor die gaan over beesten, maken een mooie beestenhoek, gaan naar de kinderboerderij
en…wie heeft er een huisdier thuis?

Een leuk thema waar ouders thuis ook mee aan de slag kunnen. Zo is het leuk als kinderen een foto meebrengen
van hun huisdier, en alle ideeën die betrekking hebben met dieren zijn welkom!
Knuffels, liedjes, laarzen, overalls zijn leuk voor in de themahoek!
Het wordt een echte dierenboel bij Kids society Erica!

Nieuws vanuit de BSO
De vakantie zit erop, alle kinderen zijn weer naar schoole en de BSO Op naar de carnaval maar eerst gaan we
aan de slag met het thema

Circus

We gaan aan de slag als een echte circusdirecteur, clown of goochelaar. Dat wordt flink oefenen voor alle
kinderen.
Benieuwd wat de kinderen allemaal toveren, en wat hoort er allemaal bij een circusartiest?

Ook thuis kunnen de kinderen oefenen voor een act om later in het circus op te treden!
Hebben jullie ouders nog een leuk idee, spullen voor het circus of zelf een leuke act in huis, iedereen is welkom
in het Kids Society Circus!

De eerste week van het nieuwe jaar zit er weer op en afgelopen
maandag zijn we begonnen met het thema “Wat heb jij aan

vandaag?”.
Het aan- en uitkleden komt dagelijks voor in het leven van de
peuter. Er zijn veel soorten kleding waar je uit kan kiezen,
broeken, truien, jurken etc. Wanneer wordt voor het een en
wanneer voor het ander gekozen? Er bestaat zomer- en winter
kleding, jongens- en meisjeskleding, binnen- en buiten kleding, met rits, knoop of klittenband sluiting.
En met carnaval, dat binnen de themaperiode valt, wordt weer andere kleding gebruikt.
Tijdens het thema kleding leert uw kind de namen van kledingstukken en worden er spelletjes gedaan
met poppen en knuffels die aan- en uitgekleed worden, we gaan kijken wat de juiste volgorde is van
aankleden.
In een voeldoos kunnen de kinderen voelen wat voor verschillende structuren er zijn in kleding of raden
welke accessoires er in zitten.
In een spiegel gaan we kijken hoe we er uitzien en met een spelletje leren we te kijken naar kinderen
die dezelfde kleding als jijzelf aan hebben.
Thuis kunt u ook meehelpen met het uitbreiden van de woordenschat van uw kind
door deze woorden en begrippen spelenderwijs te gebruikt in gesprekjes met uw kind.
Bijvoorbeeld als u uw kind helpt met aankleden, benoem dan wat er gebeurt en wat u
doet. Of misschien mag uw peuter helpen bij het in- of uitladen van de wasmachine:
welke kleren zijn het?, van wie is deze broek? etc.
Op de speelzaal oefenen we (bijna) dagelijks met het zelf aandoen van de jas.
Misschien kunt u dit thuis ook proberen:
Ik leg mijn jasje neer
Een hand in de mouw
En nog een keer
Omhoog die handen allebei
Ik heb mijn jasje aan, flink van mij!
Natuurlijk gaan we ook boekjes lezen die te maken hebben met dit thema, zoals
“Doortje kleedt zich (gek) aan” van F. Belmans, waarin Doortje eerst alle
kledingstukken verkeerd aandoet, voordat ze zich goed aankleedt.

Vraag: Heeft u oude kleren, schoenen, sjaaltjes, hoedjes die we kunnen gebruiken
om ons in te verkleden? Ze mogen best (veel) te groot zijn, dat is juist leuk. Alvast bedankt.

Nieuwe speelzaaltijd
Sinds vorige week is de speelzaal zoals u weet een
uurtje
langer open. Hieronder ziet u een schema van de
indeling
van de nieuwe speelzaaltijd.
Met begeleid vrij spel wordt bedoeld dat een leidster
mee
speelt met het spel van de peuters. Dat is gezellig,
maar zo
kan ook het gebruik van taal en het samenspel extra
gestimuleerd worden. Bij activiteiten in kleine kring gaat
een
leidster met 4 of 5 aangewezen peuters, vaak in een
andere
ruimte, een spelletje doen, een boekje lezen of andere activiteit doen aangepast aan de ontwikkeling
van het groepje. In een klein groepje krijgen de kinderen meer aandacht en zijn ze vaak meer
betrokken bij de activiteit. Dit duurt meestal 10 tot 15 minuten. Knutselen doen we wel allemaal tegelijk,
maar maken we wel meestal 3 groepjes, waarbij de oudste peuters vaak een wat moeilijkere variant
van het knutselwerkje maken.
8.20 - 8.45
8.30 - 9.00
9.00 - 9.10

Binnenkomst peuters
Begeleid vrij spel individueel en in kleine groepjes
Welkom, namen noemen, dagritmekaarten bespreken

9.10 - 9.45

Activiteit in kleine kring. De rest heeft begeleid vrij spel binnen,
individueel of in kleine groepjes

9.45 - 10.00

Toilet, verschonen, handen wassen

10.00-10.20
10.20-11.00

Fruit eten en drinken
Buiten spelen

11.00-11.30

Activiteit in kleine kring. De rest heeft begeleid vrij spel binnen of buiten.

11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30

Toilet, verschonen, handen wassen
Eet en drinkmoment (peperkoek of rijstwafel)
Gezamenlijk opruimen
Grote kring.

Jarig!
Yoiel wordt 4 jaar! Gefeliciteerd. Fijn dat je bij ons was en veel plezier op je
verjaardag!

Esmée en Lynn zijn bij ons komen spelen. Welkom. We gaan er een gezellige
speelzaaltijd van maken.
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