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Niet vergeten
Donderdag 24 februari Rapport groep 3 t/m 7.
Vrijdag 25 februari Carnaval op school.
Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart Carnavalsvakantie.
Maandag 7 maart Rapportgesprekken.
Woensdag 9 maart Rapportgesprekken.
Vrijdag 11 maart Ruilen schoolshirts.
Dinsdag 15 maart Zorgteam overleg.
Donderdag 17 maart Rapport groep 8.
Vrijdag 18 maart Schijnwerpers groep 3b en 8.
Woensdag 23 maart Dassenbur(i)cht 7.

Vanuit de directie:
Vanaf nu heeft onze Dassenburcht ook een facebook en Instagram site!

U kunt vrienden worden op:
Facebook: https://www.facebook.com/dedassenburchtnuenen
Instagram: https://www.instagram.com/de_dassenburcht/

Na een paar onstuimige weken met veel zieke kinderen en medewerkers hopen we dat de komende
weken rustiger zullen verlopen. We maken ons op voor een gezellig carnaval!
Corona update
Wij zijn heel blij dat, na een paar onstuimige weken bijna alle kinderen en medewerkers weer op
school zijn. Helaas konden we de afgelopen weken niet voorkomen dat er groepen thuis moesten
blijven. Nogmaals dank aan alle ouders/verzorgers van deze leerlingen voor hun begrip en flexibiliteit.
We proberen om in deze situaties z.s.m. te communiceren.
De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen regelmatig zelftesten mee, deze week een extra setje met het
verzoek om aan het eind van de carnavalsvakantie nog een keer te testen.
Aanmeldingen nieuwe kinderen
Wordt uw kind voor 1 oktober 2023 4 jaar?
Dan kunt u hem of haar nu al inschrijven op onze school!
Het inschrijfformulier is af te halen bij Dries Klösters Voor nieuwe ouders geldt: Inschrijven kan na een
rondleiding kennismakingsgesprek met de directeur. Laat nieuwe ouders contact opnemen met Dries
Klösters (directie.dassenburcht@eenbes.nl of 040 283 15 83)
Deelt u dit bericht met ouders die zeker eens moeten komen kijken op onze kei leuke school?

Prinses Fleur en prins Morris van De Das Klippels:

Hiep Hiep Hoera, SAAR is geboren!!
Op woensdag 9 februari zijn juf Lonne en haar man Frans trotse ouders geworden van
Saar. Zoals jullie zien op de foto's, gaat het goed met moeder en dochter. Wij wensen
juf Lonne, Frans en Saar heeft veel geluk samen.

Groep 1-2 a, b, c en d:
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema sprookjes. Veel sprookjes zijn aan bod
gekomen, zoals Sneeuwwitje, Hans en Grietje, Roodkapje en nog veel meer! We zijn veel aan de
knutsel gegaan en er zijn veel mooie knutselwerkjes uitgekomen. In de huishoek hebben veel kinderen
sprookjes nagespeeld en nu hebben we alvast een kleine start gemaakt voor de carnaval. De polonaise
kan natuurlijk niet ontbreken, daarom maken we er eentje voor op het raam en vrijdag gaan we hem
in het echt in de klas doen. We zijn benieuwd hoe iedereen verkleed gaat en we hebben er ontzettend
veel zin in. Daarna is het vakantie en kunnen we lekker genieten van een weekje vrij!

Groep 3a en 3b:
Feest!!
In de groepen 3 was duidelijk iets te vieren. Na 6 thema's lang hard werken kennen de kinderen alle
letters! De laatste letters waren: ou-j-ch-ng-nk. Daarom vierden we afgelopen maandag een groot
letterfeest. De kinderen werkten in een circuit in de klas, deden een speurtocht door school, maakten
lettersoep en kregen ook nog een echt letterdiploma.
Gefeliciteerd knappe lezers van groep 3! Jullie hebben hard gewerkt en dit feest méér dan verdiend.
Wij zijn heel trots op jullie.

Groep 4a en 4b
De afgelopen periode hebben we tijdens rekenen hard gewerkt aan het automatiseren van de sommen
onder de 20. Met verschillende spelletjes en coöperatieve werkvormen hielpen we elkaar met het
oplossen van de sommen. Ook de komende tijd blijven we dit goed oefenen. Daarnaast hebben we
geoefend met de klok. De hele en halve uren kenden we al, maar nu zijn daar ook de kwartieren
bijgekomen. We hebben de tafel van 2,5 en 10 geoefend de laatste tijd, dit gaat al erg goed!
We hebben deze periode goed gewerkt aan onze Doorzetkracht. Van blokjes moesten we een toren
maken met de niet-schrijfhand. Dit was soms best moeilijk, want wanneer de toren omviel, moesten
we weer opnieuw beginnen. Hier heb je echt wel Doorzetkracht bij nodig!
Bij project zijn we gestart met een nieuw thema: Hallo Wereld. We maken kennis met tradities en
gewoonten, eten en drinken en we leren meer over begroetingen. De kinderen maken zelf
onderzoeksvragen waar ze graag antwoorden op willen vinden tijdens dit project.
Bij techniek leerden we hoe een vliegtuig werkt en welke onderdelen deze allemaal heeft. Als afsluiting
mochten de kinderen zelf een vliegtuigje vouwen en ook echt uittesten.

Groep 5a en 5b:
We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het thema ‘’Stadsmakers’’. In tweetallen hebben
we de stad van de toekomst ontworpen. Wat zijn we goede uitvinders!
We zijn gestart met Grej of the day. Hier zijn we heel enthousiast mee bezig. We kunnen al veel
vertellen over bruggen, schaatsen, iglo’s en Valentijnsdag. Elke maandag zijn we weer nieuwsgierig
naar wat het raadsel voor deze week is. Denken jullie mee met het raadsel van deze week: Met
donderend geraas!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:
We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met 3D tekenen. Dat was heel erg leuk, leerzaam en soms best
lastig. De resultaten zijn prachtig en de kinderen zijn er heel trots op!

We hebben nu ook een stagiaire in de klas. Zijn naam is meester Tom en hij zal op dinsdag en
woensdag lessen gaan geven.
De klas is prachtig versierd met Carnavalsspullen, heel erg gezellig! We hebben veel zin in vrijdag, dan
komt iedereen verkleed naar school!

Groep 6-7:
Er is weer hard gewerkt in groep 6/7 en we hebben de liefde gevierd! Voor Valentijnsdag zijn er hele
mooie kaarten gemaakt. De ene voor een vriendje of vriendinnetje, de ander voor opa of oma, voor
papa of mama, maar ook voor de hond of buurvrouw!

Bij tekenen hebben we de kaft van een Donald Duck deels nagetekend. Dit was superleuk om te doen
en wat is iedereen trots op het resultaat. Terecht, want ze zijn haast niet van het origineel te
onderscheiden!

De klas is nu gezellig versierd voor carnaval en we gaan er de komende dagen een feestje van maken!
Hebben jullie onze lange polonaise op de ramen al gezien? Wij zijn benieuwd naar de gekke haren en
verkleedcreaties.
Alvast een hele fijne vakantie! ALAAAAAAF!

Groep 7:
We hebben de afgelopen periode niet stilgezeten in groep 7. Iedereen heeft zich ingezet om de CITO’s
zo mogelijk te maken. Daarnaast hebben we het harde werken gecombineerd met een wedstrijdje
voetballen tegen groep 6/7, het knutselen van Valentijn hartjes, dansen en het volgen van een
Dramakwien les. Deze week gaan we de kinderen informeren over de diverse soorten Voortgezet
Onderwijs. Zo kan iedereen vast luisteren naar de vele mogelijkheden. Na de vakantie krijgen de
kinderen hun pré-advies. Maar natuurlijk gaan we eerst een gezellig Carnavalsfeestje vieren.

Groep 7-8:
We hebben fantastische weken gehad in groep 7/8. Zo hebben we o.a. onze projecten van
Wereldsterren gepresenteerd en hebben we jachtseizoen gespeeld. En carnaval staat voor de deur!
Verschillende kinderen hebben een filmpje opgenomen voor de uitverkiezing prins/prinses van De
Dassenburcht.

Groep 8:
Yes!! De Cito-periode zit er op! Alle leerlingen van groep 8 hebben in deze maand ook hun advies
gekregen. Wat zijn we trots op de leerlingen!
Ook hebben we een start gemaakt met het oefenen van enkele liedjes van de musical.
We zijn ook weer gestart met een nieuw projectthema “Altijd Onderweg”. Dit keer gaat het over
landen. De leerlingen zijn al druk bezig met het onderzoeken van deze landen. Hoe zit de flora/fauna in
dat land eruit? Wat zijn de gebruiken in dit land? Als presentatievorm gebruiken ze nu een piramide.

Betreft: Discozwemmen Feel Fit Center Nuenen 4/5 maart 2022

Yes! Let’s Party!!
Vrijdagavond 4 & Zaterdag 5 maart gaan we feesten in het zwembad van Feel Fit Center Nuenen. Het
zwembad wordt aangekleed in carnavalssfeer en er liggen leuke speeltoestellen zoals een reuze
stormbaan in het water.
Je bent welkom als je minimaal 7 en maximaal 12 jaar oud bent en tenminste in het bezit bent van
Diploma A. Je bent welkom vanaf 18.45 uur en het feestje eindigt om 20.45 uur.
De Entreeprijs is 8 euro.
Let op! We zijn sinds 1 september 2021 Cashless. Er kan dus alleen via pin betaald worden bij de
receptie van zwembad. Kaartjes zijn vanaf maandag 28 februari te verkrijgen bij de receptie van het
sportcentrum. Let op, VOL=VOL
Zien we jullie vrijdag of zaterdag?

Ouderraad:
CARNAVAL!
Afgelopen vrijdag is de informatiebrief m.b.t. de activiteiten van carnaval gestuurd. Wij hebben heel
veel zin in gekken haren dag op donderdag en de vrijdagochtend gezellig in carnavalssferen te vieren in
je mooiste carnavalsoutfit! Alaaf!!!!

CARNAVALSSFEER
Gelukkig hebben we de school alweer in de feestelijke “DAS KLIPPEL” sfeer mogen brengen.

DANK JE WEL
Dank je wel aan alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog overgemaakt hebben n.a.v. onze
reminder per Whatsapp. De ouderraad heeft veel informatie staan op de website van school, als u
meer informatie wilt lezen over de ouderbijdrage en deze alsnog wil overmaken, klik dan hier.

RUILMOMENT SCHOOLSHIRTS
De eerste vrijdag na de vakantie, 15 maart, staat een ruilmoment van de schoolshirts op de planning. U
kunt het te ruilen shirt (schoon) meegeven aan uw kind. Per groep wordt dan de gelegenheid geboden
om het shirt naar een grotere maat te ruilen. Geeft u de gewenste maat goed door aan uw kind.
Tijdens de Koningsspelen op 22 april kunnen de kinderen de schoolshirts weer aan!

FIJNE CARNAVALSVAKANTIE
De hele ouderraad wenst iedereen een hele fijne carnavalsvakantie!

Bericht van de Orka’s:
Afgelopen periode hadden we bij de BSO groepen boven het thema ‘Weer
en Wind’. We krijgen elke dag te maken met het weer maar we zijn er niet
altijd bewust mee bezig. Dit thema geeft een mooie mogelijkheid om eens
gericht en bewust te kijken en praten over het weer en alle bijbehorende
begrippen en situaties. Denk bijvoorbeeld aan de weersvoorspelling,
huidige weersituatie en de temperatuur. Dit alles hebben we natuurlijk
gedaan aan de hand van leuke activiteiten.
Zo zijn er op verschillende manieren weerwijzers en regenbogen gemaakt.
Maar ook zijn we met alle kinderen naar buiten geweest om te vliegeren.
Hoe voel je de wind nu het beste? Juist door met een vlieger naar buiten te
gaan.
Het thema ‘weer en wind’ is nu afrond en wij gaan door naar Carnaval, Alaaf!!

Bericht van de Groene Kameleons:
De afgelopen tijd heeft bij de dagopvang in het teken gestaan van : ‘Kom je bij mij eten?’
In deze periode hebben kinderen de ruimte gekregen om verschillend eten te proeven en te ruiken.
Wat zijn nu echt lekkere smaken? Of wanneer proeft het zout, zoet of bitter.
Ze hebben we bij de Groene Kameleons pannenkoeken, wraps en soep gemaakt. Maar eerst zijn we
daarvoor naar de winkel geweest om samen boodschappen te doen. Op de groep hebben we ook een
winkel met een kassa en een weegschaal. Alle indrukken die de kinderen op hebben gedaan konden ze
het hele thema nog na spelen in onze eigen winkel.

Zoals u kunt zien hebben de peuters
afgelopen weken hard gewerkt met het
thema “Ik kleed mijzelf aan”. Ze kregen
allemaal een aankleed pop met hun eigen
gezichtje en daar hebben we broekjes,
truien, rokjes en schoenen voor versierd en
een ketting geregen.
Alle peuters zijn aan de beurt geweest om
iets over hun jas te vertellen: is het een jas
met knopen of met een rits, welke kleur
heeft de buitenkant, is de binnenkant
hetzelfde, heeft het zakken etc. Tijdens
gesprekjes hebben we de kleren die de peuters aan hadden besproken. Verschillende peuters kwamen
bij binnenkomst meteen al laten zien wat ze aanhadden.
In de speelzaal staat nu een wasmachine, een droogrek met
knijpers en een strijkplank met strijkbout, natuurlijk op
peuterformaat. Hier wordt veel mee gewerkt, alle kleren zijn
telkens weer keurig schoon. Tijdens dit spel hebben we
gesprekjes over de kleren, zoals: wat ben je aan het strijken, heb
jij ook zo’n broek? Welke kleur? Wat vind je fijner, een broek of
een jurk?
Door aan te sluiten bij het spel van de peuters
oefenen we ongemerkt de woorden van het thema, waardoor we de woordenschat
vergroten, we oefenen de kleuren, werken we aan rekenvaardigheid door de kleren te
vergelijken, werken we aan de sociale ontwikkeling door ze naar elkaar te laten
luisteren en elkaars kleren te bekijken. Het spelen is zo ongemerkt leren.
Dit thema sluiten we feestelijk af. Deze laatste week staat in het teken van carnaval en de daarbij
behorende verkleedkleren.
Op donderdag 24 en vrijdag 25
mogen (moet niet!!) de kinderen
verkleed komen, dan gaan we
carnaval vieren. We zijn
benieuwd naar alle piraten,
prinsessen, clowntjes en andere
prachtig verklede peuters. Het
wordt leuk!
Van 28 februari t/m 4 maart is het vakantie.

Na de vakantie beginnen we met het thema “Muziek”. Een vrolijk, feestelijk en muzikaal
thema. Kinderen vinden muziek leuk en beleven er op verschillende manieren plezier aan:
muziek maken, dansen op muziek, zingen en luisteren naar muziek. We gaan
experimenteren met verschillende muziekinstrumenten en geluiden,
muziekinstrumentjes knutselen, veel zingen en
dansen en natuurlijk naar verhaaltjes luisteren. Het
wordt vast een hele vrolijke boel.
welkom!

Lisa, Hassan, en Sharon zijn bij ons komen spelen. Fijn dat jullie er zijn! We gaan er
een gezellige tijd van maken.

Jarigen
Evelynn wordt bijna 4 jaar en gaat ons verlaten. Heel
veel plezier op de basisschool. Fijn dat je bij ons was.
Ritchie, Jeli en Anna worden bijna 3 jaar.
Allemaal wel gefeliciteerd en heel veel plezier op
jullie verjaardag.
Fijne vakantie allemaal en veel plezier met

Eenbes brede school De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP Nuenen
040-2831583, dedassenburcht@eenbes.nl, www.dedassenburcht.nl

