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Niet vergeten
Dinsdag 29 maart Studiedag, alle kinderen vrij.
Donderdag 31 maart Theoretisch verkeersexamen.
Zaterdag 2 april Begin Ramadan.
Woensdag 13 april Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8.
Vrijdag 15 april Paasviering en Schijnwerpers groep 1/2d en 5b.
Zondag 17 april 1e Paasdag.
Maandag 18 april 2e Paasdag.
Woensdag 20 april Dassenbur(i)cht 8 en Eindtoets groep 8.

Vanuit de medezeggenschapsraad:
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

Vanuit de GMR:

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING OUDERGELEDING GMR SCHOOLJAAR
2022-2023
Geldrop, 14 maart 2022
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes Basisonderwijs:
Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
gehouden. De GMR is voor komend schooljaar op zoek naar twee enthousiaste ouders/verzorgers
die mee willen denken en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs. Wij roepen
geïnteresseerde ouders/verzorgers op om zich vóór 5 april kandidaat te stellen voor de GMR. Indien
er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan zijn er verkiezingen nodig. Berichtgeving
hieromtrent volgt op woensdag 6 april 2022.
De GMR: wat doen we?
Iedere school binnen Eenbes heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk
overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting Eenbes
Basisonderwijs heeft daarnaast als overkoepelende organisatie een GMR. In de GMR zijn ouders
en medewerkers gesprekspartner van het College van Bestuur. De GMR spreekt met het bestuur
over zaken die alle scholen of een groot deel van die scholen aangaan. Welke zaken dat zijn is
bepaald in de wet. Voorbeelden hiervan zijn: het Koersplan, innovatie en kwaliteit van het
onderwijs, passend onderwijs en bepaalde arbeidsvoorwaarden.
Beschikbare plaatsen in de GMR
De GMR heeft 16 zetels (plaatsen) beschikbaar. Acht zetels voor de ouders (de oudergeleding) en
acht zetels voor de medewerkers (de personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de
GMR is 3 jaar. M.i.v. een nieuw schooljaar treden elk jaar de leden af die hun zittingstermijn “vol”
hebben gemaakt. Indien gewenst kunnen leden zich na hun termijn herkiesbaar stellen.
Vergaderingen
De GMR vergadert ongeveer 10 keer per jaar, altijd in de avonduren (wisselende dagen in de
week). Daarnaast worden er jaarlijks enkele activiteiten georganiseerd (zoals het GMR-event) en
vergadert de GMR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.
Wie zoeken wij voor de GMR?
Iedere ouder die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen en die wil meepraten
over het onderwijs bij Eenbes is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe dingen willen leren,
hun mening met andere willen delen en hun horizon willen verbreden.
Mocht je beschikken over specifieke kennis van bijvoorbeeld onderwijs of financiën die je ook wel
eens buiten je reguliere baan wilt inzetten, dan is de GMR vast iets voor jou! Voor het GMR werk
is geen specifieke kennis van medezeggenschap vereist. De GMR organiseert jaarlijks trainingen
waarin je die kennis kunt vergaren. Daarnaast geldt uiteraard dat de praktijk de beste leermeester
is.
Wij verwachten van GMR-leden dat ze aanwezig zullen zijn op de vergaderingen en daaraan actief
deelnemen. Daarnaast zul je deel uitmaken van een commissie naar keuze (bijvoorbe eld
organisatie GMR-event, Passend Onderwijs, Tevredenheidsonderzoek, Koersplan, Communicatie
met de achterban etc.) Ook is het noodzakelijk dat je tijd kan/wil vrijmaken voor het lezen van de
vergaderstukken en de emailberichten. Ons uiteindelijke doel is immers om een bijdrage te

leveren aan de kwaliteit van het onderwijs binnen Eenbes. Ouderleden van de GMR krijgen per
schooljaar een vrijwilligersvergoeding van € 50,-.
Kandidaat stellen en verkiezingen
Als je geïnteresseerd bent en lid wilt worden van de GMR nodigen wij jou uit om je kandidaat te
stellen. Dit kun je doen door je vóór 5 april a.s. aan te melden via het emailadres gmr@eenbes.nl
onder vermelding van “kandidaatstelling GMR”. We verzoeken je de vragen die onderaan deze
pagina vermeld staan te beantwoorden in je mail of dit formulier te downloaden en te versturen
naar bovengenoemd e-mailadres. Graag ontvangen wij ook een foto en een korte (max. 20 regels)
motivatie (dit i.v.m. de mogelijke verkiezingen).
Als er zich meer dan twee kandidaten aanmelden dan zal door verkiezingen bepaald worden wie
als GMR-lid mag toetreden. De ouderleden van de MR-en zullen de ouderleden van de GMR dan
uit de kandidaten kiezen. Zijn er precies twee ouders die zich hebben aangemeld, dan vinden er
geen verkiezingen plaats en kunnen de ouders rechtstreeks toetreden tot de GMR.
Vragen?
Vragen kun je aan de ambtelijk secretaris (AS) van de GMR stellen via het e -mailadres
gmr@eenbes.nl. Mocht je liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een email met je
telefoonnummer, je wordt z.s.m. teruggebeld.
Kandidaatstelling GMR (Let op: aanmelden vóór 5 april 2022)
Naam:
Heeft kinderen op (naam school):
Is lid van de MR van deze school ja/nee:
Telefoonnummer:
Email adres:
Motivatie om lid te worden van de GMR (max. 20 regels):
(s.v.p. foto toevoegen)

Groep 1-2 a, b, c en d:
Wat zijn we blij dat veel dingen weer door kunnen gaan, het schoolleven wordt weer een beetje
normaal. Zo konden we het nieuwe thema met alle groepen 1-2 gezamenlijk openen. Ons nieuwe
thema is kunst en we willen een museum gaan maken. We hopen dat alle ouders van onze groepen
een kijkje komen nemen in ons museum, een uitnodiging volgt!
Ook kunnen de technieklessen weer doorgaan. De eerste les hebben we gereedschap bekeken en een
ontwerp gemaakt. Natuurlijk mochten we ook even oefenen met de hamer en de nijptang zodat we de
volgende les kunnen starten met onze speeltuinen.

Groep 3a en 3b:
Na een hele gezellige viering van carnaval, zijn we gaan werken aan thema 7 van Lijn 3: De Ruimte. Dat
is super interessant. We hebben veel geleerd over planeten en alles wat nog meer met de ruimte te
maken heeft (satellieten, sterren, ruimtevaart, het zwarte gat).
We hebben hier ook mooie knutselwerkjes over gemaakt.
Bij rekenen hebben we hard gewerkt aan de 5-sommen. Zonder alles apart (op vingers) te tellen,
kunnen we + en – sommen waarin de 5 zit of waarbij 5 het antwoord is oplossen.
Binnenkort gaan we starten met Topontdekkers. Een thematische methode voor de vakken
geschiedenis/aardrijkskunde/biologie. En zoals de naam al zegt, we gaan zelf ontdekken waarom
bepaalde zaken zo zijn en hoe het zit. Het eerste onderwerp is “Emoties.” Dit past ook goed bij
Breinhelden. Hier zijn we ook volop bezig met onze krachten.

Groep 4a en 4b
Na een heerlijke carnavalsvakantie zijn we weer goed gestart. We zijn bij rekenen verder aan het
oefenen met de tafels van 2, 5 en 10. Daarnaast oefenen we plus- en minsommen tot 100 waarbij het
tiental overschreden wordt.
Bij taal zijn we gestart met het thema ‘Lekker’. We hebben het over lekkere dingen en juist ook over
wat we vies vinden. Daarnaast maken we zelf een recept over iets wat we erg lekker vinden. De
kinderen hebben weer een woordenlijst mee naar huis gekregen, waarmee ze de woordjes van dit
thema kunnen oefenen.

Na de vakantie zijn we ook met spelling gestart om in niveaugroepen te gaan werken. We werken nu in
twee verschillende groepen, dit is voor de kinderen erg fijn. Op deze manier kunnen wij de kinderen
nog beter begeleiden.
Ook zijn we weer met een nieuwe ronde van techniek begonnen. De ene helft van de klas werkt in het
technieklokaal of in de hal. De andere helft van de klas, werkt in de klas aan een leuke
techniekopdracht over Geo-caching of Scratch.
In groep 4a is Léan komen vertellen over hoe je een kinderboek schrijft en ontwerpt. De kinderen
mochten, na het verhaal, een tekening maken of een nieuwe kaft ontwerpen voor het boek.
In groep 4b zien we hoe de kinderen druk zijn met borduren.

Groep 5a en 5b:
We hebben de afgelopen weken weer hard gewerkt en we hebben veel geleerd. Bij rekenen zijn we
bezig met het leren van de analoge klok en het oefenen van de tafels van 1 t/m 10. Dit gaat steeds
beter! Bij taal zijn we bezig met het thema ‘’draaien’’. We leren nieuwe uitdrukkingen en woorden
zoals ‘’Het loopt op rolletjes’’ of ‘’Het wiel opnieuw uitvinden’’.
Vorige week zijn we weer enthousiast gestart met een nieuwe techniekronde. We zijn o.a. bezig met
lego, stop- motionfilmpjes maken, scratch en dingen ontwerpen. Fijn dat we hier weer mee zijn
gestart!
Verder zijn we druk bezig met het houden van boekpresentaties in de klas. Dit vinden we nog een
beetje spannend maar dit gaat wel al erg goed. Wat worden er leuke presentaties gehouden!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:
We hebben een mooie lente tekening op het raam gemaakt. Iedereen heeft een eigen vlinder mogen
maken. Dat ziet er lekker vrolijk uit! Laat de lente maar komen!

Meester Tom is er deze week de hele week en geeft de hele dag les.

Meester Marvin heeft tijdens de gymles acrobatiek met de kinderen geoefend.

Groep 6-7:
Er is weer heel hard gewerkt in groep 6/7. We hebben 100 punten verdiend en de kinderen vonden het
een goed idee om als beloning een ‘buffetdag’ te doen. Dat klinkt als een feestje en dat was het ook
zeker! Hmmm smullen!
We hebben onze startkracht geoefend door de wave. Eerst in een klein groepje, toen met
verschillende groepjes en uiteindelijk met z’n alle op de gang. Door filmpjes op het bord terug te kijken
en onze spiegelkracht in te zetten, verliep de lange versie vlekkeloos!
Bijna iedereen heeft de boekpresentatie gehouden. We hebben hele mooie stop-Motion filmpjes
gezien, nieuwe kaften, fotoboeken en mindmaps. Onze complimenten!

Groep 7:
We zijn iedere dinsdagmiddag weer volop met techniek bezig, heel fijn dat dit weer mag!

De kinderen zijn erg druk bezig geweest met
boekpresentatie ’s. We hebben allerlei
soorten verwerkingen voorbij zien komen in
klas zoals interviews, plattegronden, collages
dagboeken.

Wij wensen groep 7 veel succes volgende week met het theoretische verkeersexamen!

hun
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Groep 7-8:
Er is de afgelopen weken weer heel veel gebeurd in groep 7/8. We hebben het lied 'Wij staan hier
sterk' gezongen voor Oekraïne en we zijn begonnen met de Week van de Lentekriebels. En de kinderen
hebben prachtige projecten gemaakt bij Scratch en Lego WeDo. De technieklessen zijn weer gestart!

Groep 8:
De adviezen zijn binnen en de leerlingen zijn aangemeld op het voortgezet onderwijs. Er moet
natuurlijk nog steeds hard worden gewerkt, maar nu beginnen ook de leuke activiteiten van groep 8.
Deze week is de week van de lentekriebels en er zijn een heleboel interessante vragen gesteld en
natuurlijk is er wat gegiebeld. Ook zijn onze acteer en zangkunsten geshowd tijdens een super show bij
de schijnwerpers samen met groep 3B. Dat belooft alleen maar een heleboel goeds, want we zijn ook
al begonnen aan de musical!

Ouderraad:
CARNAVAL!
De carnavalsochtend zonder polonaise maar met bingo en veel gezelligheid in de groepen was een
geslaagd feestje op school. De ouderraad heeft mede dankzij de ouderbijdrage samen met een aantal
leerkrachten deze ochtend kunnen organiseren en gezorgd voor de cadeautjes, wat lekkers en drinken.

DANK JE WEL
Inmiddels heeft een groot aantal ouders de ouderbijdrage overgemaakt. Dank je wel hiervoor.
Hierdoor kunnen we leuke activiteiten blijven organiseren, zoals hiervoor al aangegeven (carnaval).
Maar denk hierbij ook aan kerst, Sinterklaas, sportdag en de laatste schooldag.

WAT ORGANISEERT DE OUDERRAAD DIT SCHOOLJAAR NOG;
15 april Pasen
22 april Koningsdag/sportdag
14-17 juni avondvierdaagse (middels een aparte bijdrage)
22 juli laatste schooldag
LENTE
Na de gezelligheid van carnaval hebben we de school vol met vrolijke versiering mogen maken.
Welkom lente!

GENIET VAN DE LENTE!

Bericht van de paarse vlinders:
Ons laatste thema was “wat trek ik aan”. We hadden onze winkel omgebouwd
naar een kledingwinkel. In deze winkel hingen allemaal kleren, zelfs die van de
juffen. Dat biedt natuurlijke hele mooie momenten voor fantasie spel. De kleren
werden dan ook druk gepast in de paskamer en als ze mooi waren werden ze
gekocht. Wat leuk om te zien dat kinderen allemaal hun eigen ervaringen uit een
winkel inzetten om het spel na te spelen.
Na al dit passen en kleren komen was
het tijd om af te sluiten met een heuse
modeshow. Wat zagen alle kinderen
er mooi uit. Al was het soms best een
beetje spannend om een modeshow
te lopen met al de kinderen van de
paarse vlinders als publiek.

Bericht van de Piranha’s:
We hebben in de carnavalsvakantie heel veel leuke activiteiten gedaan zoals voetballen in de gymzaal,
springen op onze grote trampoline op het buiten balkon. Het weer zat reuze mee en daarom zijn we
super vaak naar buiten geweest om oa verstoppertje rondom school te spelen. Sommige zaten zo goed
verstopt dat we ze zelfs bijna niet konden vinden, haha ;-)
Tijdens de lunch hebben we heerlijke dingen gemaakt zoals pizza's en worstenbroodjes uit de oven,
maar ook een heuse Nuenen Dwèrs taart. Ook de creatieve kant kwam naar boven d.m.v. leuke
carnavals maskers die de kinderen zelf hebben gemaakt.
Al met al een gezellige tijd gehad boven bij de tieners.
Nu gaan we aan de slag met het volgende thema Lente/Pasen.
Lieve groetjes van alle Piranha’s en de Piranha-juffen

Nieuw thema
Vorige week zijn we begonnen met het thema “Wij maken
muziek”. Dit is een aansprekend thema voor de peuters omdat
kinderen dol zijn op muziek.
Ze beleven er plezier aan door muziek te luisteren, liedjes te
zingen, muziek te maken met instrumentjes en te dansen op
muziek.
We introduceren een nieuw thema altijd met de toverkist. Met
een klein groepje gaan we dan apart zitten en mogen de peuters
de toverkist open toveren. De kist was dit keer gevuld met
muziekinstrumentjes, de woordkaarten en voorleesboekjes. Van de muziekinstrumentjes hebben we
eerst de namen genoemd en ze natuurlijk uitgeprobeerd en daarbij gezongen. Ook hebben we een van
de boekjes bekeken: “Zo klinkt een orkest” van Sam Taplin. In dit
boekje zie je telkens een groepje dierenorkestleden met eenzelfde
soort instrumenten op weg naar het concert. Wat de peuters natuurlijk
erg aanspreekt is het drukknopje op elke bladzijde dat de muziek laat
horen.
Met het praten over muziek, zingen en voorlezen wordt de
woordenschat van de peuters ongemerkt vergroot.
De woorden die we tijdens dit thema extra gebruiken worden zijn:

Zelfstandige naamwoorden

Werkwoorden

Overig

Het drumstel
De gitaar
De blokfluit
De piano
De microfoon
De sambaballen
De tamboerijn
De triangel
De trommel
De trompet
De xylofoon
De muzieknoot
De dirigent
Het orkest

blazen
zingen
trommelen
dansen
bewegen

hard
zacht
hoog
laag
meer
minder
veel
weinig

Verzoek: wij zouden het heel leuk vinden als ouders die
die een muziekinstrument bespelen, dit een keer aan de peuters zouden willen laten
zien en horen. Als u dit ook leuk lijkt, maakt u dan een afspraak met ons? Alvast
bedankt!

Tijdens dit thema gaan we ook muziekinstrumentjes knutselen. Knutselen is goed
om de fijne motoriek te oefenen en creativiteit te bevorderen. We willen o.a.
een trommeltje maken van een yoghurtemmertje zoals op de foto. Ook willen
we gitaartjes maken van lege tissuedozen. Als u lege emmertjes of tissuedozen
heeft, wij zijn hier erg blij mee!

Een liedje:
Het liedje “olifantje in het bos” is aangepast aan het thema:

Olifantje retteketet
Gebruikt zijn slurf als een trompet
Op de maat 1, 2, 3, 4…..
Oh wat hebben we plezier.
Olifantje retteketet
Gebruikt zijn slurf als een trompet!

Jarig
Elin wordt 3 jaar! Wel gefeliciteerd en heel veel plezier op je verjaardag!
Ryan is bij ons komen spelen! Welkom, we gaan e een leuke speelzaal tijd van
maken.

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

Oudercafé
Weet jij een leuke naam voor het oudercafé in Nuenen?
Alle ouders hebben wel eens vragen over opvoeding van hun kinderen…
Daarom start de gemeente Nuenen in 2022 met een oudercafé.
Een oudercafé richt zich op ouders en opvoeders van kinderen en behandelt steeds een ander thema
afhankelijk van de vragen en behoeften van ouders/opvoeders.
Tijdens deze oudercafé-avonden kunnen vaders, moeders en andere opvoeders elkaar op een fijne,
ontspannen manier ontmoeten en ideeën uitwisselen.
Activiteiten in 2022 In 2022 organiseren we vier activiteiten voor ouders met kinderen van
verschillende leeftijdsgroepen. Dit kan een lezing, workshop of theatervoorstelling zijn. Bijvoorbeeld
over zindelijkheid voor ouders van jonge kinderen, of over omgaan met social media voor ouders van
pubers.
Maak kans op het boek “In 10 stappen effectieve gezinscommunicatie”
We willen het Oudercafé een andere eigentijdse naam geven. Weet jij een leuke naam voor het
Oudercafé? Mail jouw idee vóór 31 maart naar Julia Hiddink (j.hiddink@ggdbzo.nl). De bedenker van
de nieuwe naam ontvangt het boek “In 10 stappen effectieve gezinscommunicatie” van Maria Simons.
Zij beschrijft een aanpak met handvatten voor duidelijke gezinscommunicatie. Heb jij zelf goede ideeën
voor thema’s of activiteiten voor het Oudercafé? Stuur een mail naar Julia Hiddink
(j.hiddink@ggdbzo.nl).

KOM UIT JE SCHUL(D)P...
- Lukt het niet om alle rekeningen te betalen?
- Heb jij meer uitgaven dan inkomsten?
- Mis je het overzicht?
Kom uit je schulp en zoek hulp!
Wij staan klaar om je te ondersteunen.
Je hoeft
h
e t niet alleen op te lossen!

HOE EERDER HOE BETER!

