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Niet vergeten
Dinsdag 7 juli
Woensdag 8 juli
Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli

Film groep 8
Uitzwaaien groep 8
Doorschuifmiddag alle groepen
Laatste schooldag

Vanuit de directie:
Groepsverdeling:
Twee weken geleden heeft u samenstelling en de leerkrachtbezetting van de groep(en) van uw kind(eren) voor
het nieuwe schooljaar kunnen lezen.
Graag zet ik nog een keer alles op een rijtje met nu de dagen dat ze op school werkzaam zijn erbij. Dan bent u
helemaal op de hoogte en heeft u een totaaloverzicht.
Groepsverdeling:
Groep 1/2a : Michelle (ma-di-woe-vrij en Ellen (do)
Groep 1/2b : Jill (ma-di-do-vrij) en Anja (woe)
Groep 1/2c : Corina (ma-di-woe) en Anja (do-vrij)
Groep 1/2d : Ellen (ma-di-vrij) en Lonne (woe-do)
Groep 3a : Heidy (ma-di-vrij) en Simone (woe-do)
Groep 3b : Ilona (ma-di-woe-do) en Wilco (vrij)
Groep 4a : Lieke ( ma-woe-do-vrij) en Daisy (di)
Groep 4b : Wilco (ma-di) en Evelien (woe-do-vrij)
Groep 5 : Tamara (ma-di-woe) en Thea (do-vrij)
Groep 5/6 : Rico (ma-di-do-vrij) en Janneke (woe)

Groep 6 : Chantal (ma-woe) en Janneke (di-do-vrij)
Groep 6/7 : Susan (ma-di) en Daisy ( woe-do-vrij)
Groep 7 : Floris ( ma t/m vrij)
Groep 8a : Marita (ma-di-woe) en Inge (do-vrij)
Groep 8b : Vreni (ma t/m vrij)
Thea Bekelaar wordt , samen met Tamara, het nieuwe gezicht van groep 5. Ze werkt momenteel nog op een
andere school binnen de Eenbes, maar heeft er heel veel zin in om bij ons te beginnen.
Moniek en Lonne blijven onze intern begeleiders, Moniek 2,5 dagen en Lonne 2 dagen. Lonne heeft daarnaast
nog groepstaken.
Rico en Heidy blijven de bouwcoördinatoren en zijn tevens lid van met managementteam. Helaas missen we
Lucia daarin. Voor haar komt geen opvolging, haar taken moeten we zoveel mogelijk verdeeld worden. Het
beleid van de Eenbes is dat er geen nieuwe adjunct-directeuren meer komen.
Daarom hebben we aan o.a. Margareth gevraagd of ze een dag extra komt werken. Zij zal voortaan drie hele
dagen werkzaam zijn.
Naast de leerkrachten gaan twee onderwijsassistentes de groepen ondersteunen. Sarah de Laat en Melissa van
Nuenen. Sarah is 4 dagen op school en Melissa 3 dagen. Beiden gaan ze starten met een studie, dus het wordt
een druk jaar voor hen.
Stagiaires:
Komend jaar gaan twee vierdejaars stagiaires starten in de beide groepen 4: Sam en Max. Zij mogen laten zien
dat ze zelfstandig ( maar altijd onder toezicht van de eigen leerkracht) een groep kunnen runnen. Sam en Max
zijn twee dagen per week aanwezig en hebben soms een hele stageweek. Naast leerkracht zijn mogen ze ook
participeren binnen het team en extra taken uitvoeren.
Naast vierdejaars zullen we meer stagiaires krijgen van verschillende opleidingen.
Ook binnen de directie komt er een stagiaire. Een jonge man die heel graag schoolleider wil worden en gaat
starten met die opleiding.
In het volgende Dassenbur(i)cht zullen alle nieuwe mensen zich voorstellen. Ook kunt u hen dan zien op de
website van onze school bij de pagina Wie is wie!
Hans, onze conciërge, is verder de hele week aanwezig. Op vrijdagmiddag is hij eerder vrij.
Herma blijft ook komend schooljaar onze leerkracht voor de Plusklas op dinsdag en woensdag.

Afscheid:
Een paar namen zult u wellicht missen:

Juf Marianne, onze onderwijsassistente, gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Marianne heeft 7 jaar
op onze school de leerkrachten ondersteund en groepjes kinderen extra instructie gegeven. Vooral in dyslexie
had zij zichzelf bekwaamd. Ze heeft veel kinderen daarin extra ondersteund. Verder was ze voor mij, Mariëtte,
een steun en toeverlaat, mijn maatje. Dat ga ik vast erg missen.
Marianne is gek op vogels kijken en zal zeker meer van haar hobby kunnen gaan genieten. Marianne, bedankt
voor alles wat je voor De Dassenburcht hebt gedaan!

Ook juf Iris, onderwijsassistente bij de kleuters en juf Ilse, onze gymjuf, zien we in het nieuwe jaar niet meer
terug. Iris gaat voor het eerst mama worden. Haar dagen zijn de komende jaren wel gevuld. Verder zal ze zeker
iets meer gaan doen met haar grote hobby: fotografie.
Ilse gaat na twee jaar een ander pad inslaan. Ze gaat werken bij een mode- en sieradenconcern. Iets heel anders
dan dagenlang in een trainingspak rondlopen! Ze heeft er heel veel zin in.
Iris en Ilse, jullie ook heel hartelijk bedankt voor al jullie inspanningen voor De Dassenburcht. Veel succes in jullie
verdere leven!

Op donderdagmiddag 9 juli gaan we gezamenlijk afscheid van hen nemen. Voor juf Ilse is al een nieuwe gymjuf
in beeld, dus die lessen komen niet in gevaar.

Vakantierooster:
Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie: 19t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m198 februari 2021
Tweede paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 mei t/m 14mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021, valt in de meivakantie
Tweede pinksterdag: 24 mei2021
Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021
Studiedagen 11-09, 11-11, (2020) 2-04, 26-05, 24-06, 2-07 (2021)
Toelichting bij vakantierooster 2020-2021
Voor de planning van uw vakanties in het nieuwe schooljaar is het fijn om de data tijdig te weten. Vooral de
herfst- en carnavalsvakantie zijn belangrijk, omdat we in het zuiden vaak afwijken van de landelijke planning.
Houd u hier rekening mee, zodat er geen problemen ontstaan met verlofaanvragen. Wij hanteren de afspraken
uit de leerplichtwet die met de leerplichtambtenaar gemaakt zijn en zijn verplicht de gegevens ter beschikking
te stellen.
Naast de vastgestelde vakanties is een aantal studiedagen gepland. We maken 990 lesuren op jaarbasis (940 uur
is de norm). Een deel, 27 uur, zetten we om in studiedagen. We houden een marge voor calamiteiten.

Vooruitblik nieuwe schooljaar:
Om u alvast een inkijkje te geven in de aandachts- en ontwikkelpunten voor het nieuwe schooljaar ziet u
hieronder een aantal items:






Implementeren van I-pads binnen ons onderwijs
Implementeren van het werken met de richtlijnen van Brainport: 3O leren
Implemeteren techniekonderwijs
Groepsdoorbrekend werken, m.n. in de middenbouw t.b.v. de combinatiegroepen
Vormgeven aan het vernieuwde koersplan van de Eenbes, vertaling naar De Dassenburcht

Deze onderwerpen zijn nog niet voldoende geëvalueerd en moeten nog verdere inhoud krijgen. Doordat de
laatste studiedagen niet doorgegaan zijn hebben we daar als team te weinig tijd voor gehad. We willen u wel

graag meenemen in de processen. In het nieuwe schooljaar willen we u regelmatig meer informatie geven. In dit
Dassenbur(i)cht leest u alvast over de plannen met techniek.

Techniek:
Dit schooljaar hebben wij, juf Inge en juf Anja een begin gemaakt met het verzorgen van Technieklessen en
programmeren voor de hele school. De Technieklessen bestonden uit het leren kennen en omgaan met
verschillende gereedschappen (hamers, zagen, gutsen, vijlen, boren ed.). De lessen vonden in het Technieklokaal
plaats. In de klas bij de eigen leerkracht kregen alle groepen een opdracht met papier. Hierbij ging het om
constructieopdrachten. De mogelijkheden en onmogelijkheden van papier werden op verschillende niveaus
onderzocht, uitgeprobeerd en verwerkt in een bouwwerk.
Komend schooljaar gaan de lessen door in een iets andere vorm. De kinderen zullen nu wekelijks op dinsdag aan
de slag gaan met gereedschap, programmeren of proefjes. Steeds 4 weken achterelkaar met hetzelfde onderdeel.
Ook programmeren staat op het programma, daarbij gebruiken we Bee-bots, Lego We.do 2.0 en Scratch.
Bij allesis het uitgangspunt 3O leren; kinderen krijgen een ondernemende houding (bijv. initiatief nemen,
doorzettingsvermogen), vergaren zelf actief kennis en ontwikkelen onderzoeks- en ontwerpvaardigheden.
We willen ook aandacht besteden aan Techniek in de breedste zin van het woord in het dagelijks leven. Wellicht
zijn er ouders die een interessant beroep of bedrijf hebben waar we met de leerlingen een kijkje achter de
schermen mogen nemen. Op deze manier leren de kinderen dat veel zaken die heel vanzelfsprekend lijken
helemaal niet zo zelfsprekend zijn.
Heeft u een interessant beroep en kunt u iets voor de school betekenen dan horen wij dit graag.
In een volgend Dassenburicht komen wij hier zeker nog op terug.

Afscheid groep 8:
Deze week is voor onze schoolverlaters een echte feestweek. Hoewel het schoolkamp niet in de gewenste vorm
door kon gaan en ook de musical anders ingericht moest worden is het toch een onvergetelijke week voor de
kinderen van groep 8. De leerkrachten hebben er alles aan gedaan om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te
maken.
Mandag was het taartendag. De aanblik van al die verschillende taarten was overweldigend. En lekker!
Er is vorige week een film opgenomen die op dinsdag 7 juli aan alle kinderen vertoond wordt. We maken een
heuse bioscoop van de school. ‘s Avonds gaan de groep 8ers samen met het gezin de hele film bekijken, onder
het genot van veel lekkers dat ze van de OR aangeboden krijgen.
Gisteren hebben de kinderen een quiz gemaakt en ‘s middags een libdub opgenomen. Dat was heel speciaal, hij
is erg mooi geworden.
Vandaag was er een alternatieve zeskamp in de gymzaal. Het weer liet ons in de steek, dus moest het
programma iets aangepast worden. Maar de kinderen waren niet minder fanatiek.
Verder staat er nog een bosspel op het programma en een leuke, lekkere afsluiting op vrijdag.
De ouders hebben zelf voor een verkort schoolkamp gezorgd. Hier kan en mag de school geen bemoeienis mee
hebben.

Niemand had ooit durven denken dat we zo’n ander afscheid zouden moeten organiseren. Dit vergeten de
kinderen nooit. Woensdag 8 juli zwaaien we ze uit!

We wensen alle kinderen een heel goede toekomst toe!
Schoolgids en -kalender:
In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgt uw kind een nieuwe schoolkalender mee, waarin alle
activiteiten die tot nu toe bekend zijn, vermeld staan. In het gedeelte schoolgids leest u de belangrijkste
praktische informatie.
Dit jaar was het lastig om goede foto’s te maken, omdat er geen fotograaf door het gebouw mocht lopen. We
hebben dit ondervangen door zelf wat minder kwalitatieve foto’s te maken. We heeft een fotograaf een collage
met kleine fotootje gemaakt die als kaft gebruikt gaat worden.
Ik heb zoveel mogelijk gekeken naar kinderen die wel of niet op de foto mogen. Dus er komt weer een kalender
met een mooie impressie van onze school.

Een heel fijne zomervakantie!
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