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Niet vergeten
Vrijdag 4 februari Schijnwerpers groep 1-2c en 6-7.
Maandag 7 februari Adviesgesprekken groep 8.
Woensdag 9 februari Adviesgesprekken groep 8.
Maandag 21 februari Inschrijven rapportgesprekken.

Vanuit de directie:
Het eerste Dassenburr(i)cht in het nieuwe kalenderjaar, het jaar 2022. Wat waren we blij toen in de
kerstvakantie het goede nieuws kwam dat de scholen open mochten op 10 januari. Na een week
eerder vakantie voor de kinderen en twee weken kerstvakantie was het echt fijn om (bijna) alle
kinderen weer op school te zien.
Door corona besmettingen hebben we helaas een aantal groepen in quarantaine. De groepen 1/2b 5,
67, 7, 7/8 en 8 uit voorzorg thuis te laten blijven nadat we berichten kregen dat 3 of meer leerlingen
positief getest waren. Na overleg met de GGD bleek dit een goede beslissing. Zij geven het
quarantaineadvies voor de groepen. We hebben meteen het afstandsonderwijs kunnen opstarten.
Helaas blijkt ook nu maar weer hoe snel het kan gaan.
Met de laatste persconferentie zijn er weer verruimende maatregelen genomen waardoor de meeste
groepen weer kunnen doorstarten. Het vervangingsprobleem is echter actueel, ook op onze
Dassenburcht. Hierdoor moeten de groepen 6/7 en 7 nog twee dagen thuis aan het werk.
Zoals het er nu uitziet zijn a.s. maandag alle groepen weer op school aanwezig en alleen de positief
geteste leerlingen en leerkrachten blijven thuis.

Vanuit de medezeggenschapsraad:
Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! Hopelijk is iedereen gezond de feestdagen
doorgekomen.
Komend half jaar gaan wij met de MR verder met het bespreken van het NPO plan en hoe dit verloopt
op school. Daarnaast staat de ontwikkeling van onze school als Brainport basisschool ook op de
agenda.
Verder is er per direct een vacature voor een termijn van 1,5 jaar (dus tot en met schooljaar
2022/2023) beschikbaar. Wie wil de MR komen versterken? Momenteel zijn we met 4 docenten en 3
ouders, dus we hebben graag een extra ouder.
Daarnaast kondigen we nu alvast aan dat eind van dit schooljaar zijn er nog 2 vacatures beschikbaar
zijn.
Mocht je meer willen weten of een vergadering bij willen wonen stuur dan een mailtje
naar mrdedassenburcht@eenbes.nl dan nemen we contact met je op.
Met vriendelijke groet,
Larisa Derikx
Voorzitter MR De Dassenburcht

Batterijton Stibat:
We willen u graag herinneren aan het feit dat er op school een batterijton van Stibat aanwezig is, zo
zorgen we samen voor een beter milieu.
Deze heeft nu een plaats gekregen bij de linker ingang van het schoolplein.
Kinderen mogen de batterijen ook bij de juf of meester inleveren.
We krijgen als school voor ieder kilo lege batterijen een bedrag als de ton vol is wordt deze geleegd en
voor het gespaarde bedrag kunnen we dan spelletjes aanschaffen voor in de groep.
Spaart u mee?

Groep 3a en 3b:
We zijn alweer een paar maanden onderweg in groep 3. Lazen we in het begin nog een paar korte
woordjes, nu lezen we al zinnen en verhalen. Super knap! We kennen bijna alle letters en klanken. De
laatste letters en klanken die we geleerd hebben zijn: ij, v, ui en sch.
Het thema bij Lijn 3 is: “Mijn lijf”. We hebben hier hele mooie knutselwerkjes van gemaakt.
Bij rekenen zijn we nu “echte” sommen aan het maken en bezig met de getallenlijn tot vijftig. Ook
kunnen we met euro’s betalen. Dat is handig als we boodschappen gaan doen!
Dit nieuwe jaar zijn we dus goed gestart. Op naar nog meer mooie maanden, waarin we veel leren.

Groep 5a en groep 5b:
Wat hebben we alweer hard gewerkt na de vakantie!
We hebben sprongen gemaakt met tafeltjes oefenen. Dat gaat bij iedereen steeds beter! We hebben
bij spelling de persoonsvorm geleerd en Engelse woordjes geoefend bij het thema school.
Verder zijn we met een nieuw thema gestart
voor het project, het thema ‘Stadsmakers’.
Daarbij hebben we steden in de
middeleeuwen bekeken en metropolen
onderzocht. Ook hebben we gekeken waarom
steeds meer mensen in een stad gaan wonen
en wat dat doet met de dorpen. De komende
weken gaan we naar de stad in de toekomst
kijken en ook zelf een stad bouwen. Super
gaaf!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6-7:
Happy new year!
We zijn in groep 6/7 het nieuwe jaar goed begonnen! Fijn om elkaar weer allemaal in de klas te zien en
te vertellen over de vakantie en onze plannen of wensen voor in het nieuwe jaar. Hieronder zijn er een
paar die we met jullie willen delen!
Verder zijn we druk bezig met de Schijnwerpers. Helaas nog even zonder publiek, maar wij gaan een
filmpje maken voor alle kinderen van school en vinden het heel gaaf dat we daar de green screen bij
kunnen gebruiken!

Groep 8:
Voor groep 8 was dit een drukke, maar leuke periode. Zo heeft groep 8 gewerkt aan het project
Wereldsterren, waarbij ze zich moesten verdiepen in een wereldster en waarbij de presentatie een als
het ware een soort beleefmuseum was.

Ook is de Cito-periode gestart waarbij we elke ochtend starten met ochtendgymnastiek of een dansje.
Daarnaast werken de leerlingen met eigen leerdoelen. Elke week mogen ze het doelenblad invullen en
werken aan hun leerdoel. De leerdoelen variëren van klokkijken tot het leren van Grieks.

Ouderraad:
Zin in het nieuwe jaar!
De ouderraad heeft weer heel veel zin om in dit tweede gedeelte van dit schooljaar veel leuke
activiteiten te organiseren. En de eerste zal Carnaval zijn, al zullen er nog richtlijnen zijn, wij gaan er
weer iets super gezelligs van maken.

REMINDER
Een dezer dagen wordt er een reminder uitgestuurd met betaallink m.b.t. de ouderbijdrage van
€ 25 voor het schooljaar 2021-2022. Nogmaals dank je wel aan de ouders die deze bijdrage al betaald
heeft. Als het betalen hiervan nog niet gelukt is, dan zouden we het erg fijn vinden om alsnog de
betaling te ontvangen zodat wij de rest van het jaar alle leuke activiteiten voor de kinderen op school
kunnen blijven uitvoeren.
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