20 april 2022, jaargang 12, nummer 8

Niet vergeten
Donderdag 21 april Eindtoets groep 8.
Vrijdag 22 april Koningsspelen, sport- en speldag.
Zaterdag 23 april t/m 8 mei Meivakantie.
Dinsdag 3 mei Suikerfeest.
Woensdag 4 mei Dodenherdenking.
Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag.
Zondag 8 mei Moederdag.
Maandag 16 mei t/m donderdag 19 mei Schoolkamp groep 8.
Dinsdag 24 mei Zorgteam overleg.
Woensdag 25 mei Atelierochtend.
Woensdag 25 mei Portfolio mee naar huis.
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag.
Vrijdag 27 mei alle kinderen vrij.
Maandag 30 mei Start Cito toetsen.
Woensdag 1 juni Dassenbur(i)cht 9.

Vanuit de directie:
Welkom ouders!
Graag heten wij alle ouders weer welkom in onze school.
De afgelopen jaren moesten de ouders door corona buiten de school blijven, maar gelukkig hoeft dat nu niet
meer.
Daarom zetten wij onze deuren graag open voor alle ouders.
Op vrijdag 13 mei of woensdag 18 mei is er de mogelijkheid om van 8.30 tot 9.30 uur een kijkje te nemen in de
klas.
Daarna ontvangt de Ouderraad iedereen met een kopje koffie of thee in de hal of buiten (afhankelijk van het
weer).
Wij hopen u weer te ontmoeten IN de Dassenburcht!
Namens het team van onze Dassenburcht
Dries klösters

Kindgesprekken:
Na de meivakantie starten we met een pilot ‘Kindgesprekken’. Uit de groepen
2 tot en met 8 worden enkele leerlingen gekozen om te oefenen met het
voeren van een kindgesprek. Het doel van een kindgesprek is om de kinderen
meer te betrekken bij het eigen leerproces. We stellen vragen over de
kwaliteiten van de kinderen, welzijn van de kinderen binnen de groep en
eventueel wat het kind graag zou willen leren. We zijn benieuwd naar wat het
ons en de kinderen allemaal gaat opleveren.

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

Groep 1-2 a, b, c en d:
De afgelopen weken hebben we bij de kleuters hard gewerkt rondom het thema 'Kunst'.
Onze lokalen zijn inmiddels echte musea geworden. Om al dat moois door iedereen te laten bewonderen
hebben we 2 tijdstippen dat onze 'deuren' open zijn. Vandaag (dinsdag) was de eerste openstelling. Het was een
groot succes. Kinderen vertelden vol trots en ouders keken hun ogen uit naar al dat moois. Gemist?? Geen
probleem as donderdag van 16.00 uur tot 17 uur is er een herkansing. Dan zijn onze musea weer open!
Groetjes de juffen van groep 1-2

Groep 3a en 3b:
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt rondom het thema "De schat". Naast dat het natuurlijk schatten
van kinderen zijn in groep 3, zijn we vooral bezig geweest met schatten en piraten. We hebben erover getekend,
gelezen, geschreven en geknutseld. Ook is de kelder van ons letterhuis gevuld met de bijzondere klanken “aai”,
“ooi” en “oei”.
Daarnaast zijn er verschillende gastlessen gegeven in de groep. We hebben dansles gehad, zodat we het dansje
van de Koningsspelen goed onder de knie kregen. Dramakwien heeft een dramales gegeven, waarbij we ons
weer volop konden uitleven in de wereld van uitbeelden, toneel, bewegen en ontspannen. Tenslotte hebben
leerlingen van het Summa college een creatieve ochtend in de groepen georganiseerd.
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie!

Groep 4a en 4b
Sinds een aantal weken werken we met de methode ‘Topontdekkers’. Het thema waarmee we zijn gestart is het
thema Mens & Lichaam. We hebben al veel geleerd over het oor en het oog. In de klas kwam de moeder van
Lune vertellen als huisarts. Ze liet ook zien hoe een dokter een oog test en onderzoekt.
Bij Breinhelden stond de afgelopen weken de Gevoelskracht centraal. We hebben de verschillende basisemoties
besproken. Ook hebben we een oefening gedaan waar de leerlingen een emotie moesten uitdrukken en de
ander moest raden over welke emotie het ging.
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Kinderen voor Kinderen maakt elk jaar een leuk lied met een dansje
erbij. De moeder van Kane kwam dit dansje met ons oefenen, dit ging al harstikke goed!

Tijdens de Paasviering hebben we genoten van een heerlijk ontbijt. Vervolgens hebben we op het schoolplein
Paaseieren gezocht. We kregen ook nog iets lekkers! De dag sloten we af met gezelschapsspellen. Deze spellen
deden we samen met groep 4a en 4b. Het was een hele gezellige ochtend!

Groep 5a en 5b:
We zijn de afgelopen periode gestart met de methode ‘’Topontdekkers’’. Het thema waar we mee aan de slag
zijn gegaan is ‘’Mens en Lichaam’’. We hebben geleerd hoe je informatie kunt opzoeken over organen en de
spijsvertering. Deze informatie hebben we verwerkt in een poster van het menselijk lichaam. In groepjes zijn we
hier fijn mee aan de slag gegaan. De resultaten zijn mooi geworden.
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:

Na een heerlijk paasontbijt waren we klaar voor een potje jeu de paas-boules. Wij speelden in teams
tegen de klas van juf Daisy. Dat was spannend en leuk tegelijk.
De paas-kahoot was moeilijker dan we dachten en alles bij elkaar hebben we een hele fijn dag gehad.
Tussendoor werken we hard aan het Moederdag cadeau waar we verder natuurlijk niks over zeggen.

Groep 6-7:
YES! Heel onze groep 7 is geslaagd voor het praktisch en theoretisch verkeersexamen. Gefeliciteerd toppers, wij
zijn trots op jullie!

Op vrijdag 15 april hebben we een hele gezellige Paasochtend gehad! We zijn begonnen met een ontbijt in de
klas. De mooi versierde tasjes zorgde ervoor dat al het lekkers nóg beter smaakte! We hebben een Kahoot
gespeeld, paaseitjes gezocht en opgegeten en heel fanatiek deelgenomen aan de Jeu de Paasboules wat ons een
mooie prijs heeft opgeleverd.

Vrijdag zijn de Koningsspelen, daar hebben we veel zin in! We kunnen de ‘fit top 10’ al goed meezingen en
dansen. Komen jullie ook meedoen tijdens de opening op het schoolplein?

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne meivakantie!

Groep 7:
Groep 7 heeft ook deze maand géén moment stil gezeten. We zijn de maand gestart met de viering van de
juffendag. Daarna hebben we ons geconcentreerd op het verkeersexamen. Het is onze hele groep 7 gelukt om
te slagen voor zowel het theoretisch als praktijk verkeersexamen. Wat een prestatie! Iedereen heeft zich ingezet
om voor elkaar een lekker Paasontbijt te maken, verpakt in een mooi gekleurd tasje. Super gezellig!

Groep 7-8:
Wij hebben een hele gezellige paasviering gehad! Na een heerlijk paasontbijt hebben we jeu de paasboules
gespeeld. Dit spel was een grandioos succes. En bij Jachtseizoen was het spannend tot de laatste seconde!

Groep 8:
In groep 8 wordt er nog steeds hard gewerkt! Zo zijn we naast de basisvakken ook gestart met een nieuwe W.O.
methode Topontdekkers en wordt de musical ook volop geoefend. De leerlingen hebben hun musical rol(len)
gekregen en kijken er al naar uit om in het Klooster te staan.

Ook hebben zij het Praktische Verkeersexamen gedaan en gelukkig is iedereen geslaagd, dus het fietsen naar de
kamplocatie zal geen problemen opleveren.

Verder hebben we veel gewerkt aan de Plan-en regelkracht. De leerlingen krijgen op verschillende dagen het
huiswerk op en moeten dit ook op verschillende dagen weer inleveren. Zo leren we de leerlingen hun huiswerk
goed plannen. Ook de regelkracht en tijdkracht komt aanbod bij de methode Topondernemers. De leerlingen
moeten zelf binnen een bepaalde tijd een product hebben gemaakt, waarbij ze antwoorden moeten hebben
gegeven op hun onderzoeksvragen.

Verder zijn de leerlingen vandaag gestart met de IEP Eindtoets! We wensen de leerlingen veel succes!

Ouderraad:
DE KOFFIE STAAT KLAAR!
Op vrijdag 13 en woensdag 18 mei is de OR in de aula aanwezig van 08.30 tot 10.00 uur om een kopje koffie of
thee aan te bieden voor/tijdens/na het binnenkijken in de groepen. Dus wil je weten wat wij allemaal doen op
school, dan is dit een hele mooie gelegenheid om deze vragen te stellen. Maar ook voor een gezellig gesprek
staan wij klaar!

PASEN
Wat een leuk gezicht om alle kinderen met de mooi versierde paastasjes op school te zien komen. Na het
lekkere ontbijt heeft de bovenbouw jeu-de-paasboules gespeeld. Het was best moeilijk en ook spannend
geweest. De onderbouw heeft paaseieren mogen zoeken met behulp van de paashazen.

WAT ORGANISEERT DE OUDERRAAD DIT SCHOOLJAAR NOG;
22 april Koningsdag/sportdag
14-17 juni avondvierdaagse (middels een aparte bijdrage)
22 juli laatste schooldag

Bij de dagopvang zijn we tot en met week 18 op muzikaal avontuur
met de kinderen!
Muziek en bewegen gaan hand in hand. We luisteren naar verschillende
klanken en ervaren verschillende ritmes. Muziek zorgt voor meer
verbinding tussen de kinderen, maar zeker ook tussen volwassenen en
kinderen.
Alle zintuigen komen aan bod bij dit thema. We maken muziek met ons
eigen lichaam en ervaren tegenstellingen zoals hard/zacht, langzaam/ snel tijdens het samen muziek maken. In
stilte luisteren we naar muziekinstrumentjes en geluiden, maar we gaan ook volop aan de slag met ons lichaam.
Daar zit ook “muziek” in.

Muziek en taalontwikkeling: Door regelmatig naar muziek te luisteren kunnen kinderen beter onderscheid
maken tussen klanken en woorden. Dit helpt ze weer bij het praten. In liedjes zit veel regelmaat waardoor het
makkelijker is de woorden te onthouden.
Ook bij de Gouden Leeuwen – onze babygroep 0-2 jaar- zijn we bezig met muziek. Ook bij de allerkleinste kan
dat op vele manieren.
We hebben mooie houten staafjes en als je daarmee tegen elkaar slaat hoor je een geluid ! Met de staafjes in de
handen zingen we: ‘klappen in de handjes’.

Het thema “Wij maken muziek” gaan we deze week afsluiten. Het
was een leuk thema, waarbij we veel liedjes hebben gezongen en
muziek hebben gemaakt met de instrumentjes. Muziek maken en
zingen in de microfoon vinden de peuters erg leuk. 0ok peuters die
zelden meezingen vinden het vaak wel erg leuk om in de microfoon
te zingen. We hebben verder de namen van instrumenten geleerd,
het verschil tussen hoge en lage tonen en hard en zacht spelen. We
hebben gezien dat er instrumenten zijn waar je met een stokje op
moet slaan, zoals de trommel of de xylofoon, waar je door moet
blazen, zoals de trompet en instrumenten met snaren.
Na de vakantie starten we met het thema ‘Ga je mee boodschappen
doen”. Een heel ander onderwerp dat heel dicht bij de
belevingswereld van de peuters ligt.

Wij hebben vakantie van 24 april t/m 8 mei

Jarig
Catarina en Jolie worden 4 jaar! Welgefeliciteerd, fijn dat jullie
bij ons waren en veel plezier op de basisschool.

Alle medewerkers van Kids
society Erica wensen iedereen een hele fijne
vakantie en alle moeders een hele fijne
moederdag !
en
alle moeders een hele fijne moederdag

Actiefnuenen
In de meivakantie maakt Actiefnuenen een vliegende start. Er worden extra activiteiten georganiseerd waar je
aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld Archery Attack of peuter- en kleutergym. Houd de website in de gaten en
schrijf je vanaf maandag 11 april via de website in voor deze gave activiteiten.
Er staat van alles op het programma. bijvoorbeeld: Kanjam, Archery Attack, Mountainbiken, Tik- en balspelen,
het James bond spel of peuter en kleutergym.
Zie onderstaande links:
Archery Attack & Kanjam groep 7/8 (actiefnuenen.nl)
Archery Attack & vul de emmer groep 5/6 (actiefnuenen.nl)
James Bond spel (actiefnuenen.nl)
Mountainbiken (actiefnuenen.nl)
Peuter- en kleutergym! (actiefnuenen.nl)
Tik- en balspelen (actiefnuenen.nl)
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