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Niet vergeten
Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag.
Vrijdag 10 juni Schijnwerpers, groep 4b en 7.
Dinsdag 14 juni A-4daagse.
Woensdag 15 juni A-4daagse.
Donderdag 16 juni A-4daagse.
Vrijdag 17 juni A-4daagse.
Zondag 19 juni Vaderdag.
Maandag 20 juni Inschrijven rapportgesprekken optioneel.
Donderdag 23 juni Studiedag, alle kinderen vrij.
Vrijdag 24 juni Rapport groep 1 t/m 7.
Maandag 27 juni Start gezamenlijk project.
Dinsdag 28 juni Zorgteam overleg.
Woensdag 29 juni Dassenbur(i)cht 10.

Vanuit de directie:
Beste ouder(s), verzorger(s),
Graag geef ik u een kijkje op het komende schooljaar. Intern zijn we druk bezig met het voorbereiden
van schooljaar 2022-2023.
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we gaan werken met 16 groepen;
vier groepen 1-2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en
twee groepen 8.
We zien hierin verschillende voordelen. Door het werken met homogene groepen (vanaf leerjaar drie)
kan het werken op niveau gemakkelijker gerealiseerd worden. En door het hebben van parallelgroepen
kan er intensief samengewerkt worden tussen leerkrachten en kinderen.
Hoe gaat dat er concreet uitzien?
Ieder leerjaar heeft, naast de leerkrachten voor de klas, ook één dag per week één van de leerkrachten
extra. Deze extra dag kan gebruikt worden voor allerlei dingen; extra ondersteuning in kleine groepjes,
individuele kindgesprekjes, extra instructie van bepaalde onderwerpen, meer uitdaging bieden voor
groepjes kinderen en zo verder.

Hiermee kunnen we de ondersteuning beter toespitsen op wat het leerjaar en de kinderen nodig
hebben.
Daarnaast gaan we groepsdoorbrekend werken. Dat wil zeggen dat de kinderen voor rekenen veelal in
niveaugroepen instructie krijgen. De twee parallelgroepen worden dan dus anders samengesteld, zodat
uw kind de instructie en de verwerking op zijn/ haar niveau kan maken. Hiermee sluiten we aan bij de
behoeften van de kinderen en kunnen we ze uitdagen in hun zone van naaste ontwikkeling, wat
resulteert in een groter leerrendement.
Deze manier van werken hebben we het afgelopen jaar al in verschillende groepen toegepast en met
succes. Dit wordt door de kinderen en de leerkrachten als heel prettig ervaren.
Binnenkort krijgt u van ons meer informatie over welke leerkracht de groep van uw kind komend
schooljaar krijgt.
Kom lopend of op de fiets naar school
Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Laat kinderen uit groep 7 en 8 zoveel mogelijk
zelfstandig naar school komen en naar huis gaan. Komt u met de auto, dan rekenen we erop dat u
stapvoets rijdt en op de juiste plek parkeert. Hinder alstublieft geen andere weggebruikers en/of de
bewoners rondom de school. Zet uw auto niet op een in/uitrit en zet uw auto niet onnodig stil op de
doorgaande weg. De verkeerssituatie rond de school wordt steeds onveiliger. Wij vragen u daarom:
vertrek op tijd van huis en parkeer uw auto een stukje verder van school (want daar is over het
algemeen plaats genoeg) en loop het laatste stukje naar school. Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor
opa's, oma's en andere bekenden die uw zoon of dochter naar school brengen of uit school ophalen.

Groep 8 eindtoets
We zijn enorm trots op onze leerlingen van groep 8. Ze hebben hun uitslag van de eindtoets ontvangen
en die zijn voor de meeste kinderen heel positief.
Sommige kinderen zijn zelfs boven zichzelf uitgestegen! Fijn om te zien dat hard werken wordt beloond.
Complimenten aan alle kinderen en vanzelfsprekend ook aan de leerkrachten en de ouders van de
kinderen die hebben bijgedragen aan dit proces.
Chapeau!

Dries Klösters

Voor de vakantie hebben we met z’n allen goed ons best gedaan voor GIRO 555. We zijn trots
op het bedrag dat we samen opgehaald hebben. Het totaalbedrag is geworden:
€385,00!
We willen graag iedereen bedanken voor de gulle giften.

Vanuit de medezeggenschapsraad:
Er is 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 3 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:
Na de meivakantie zijn we gestart met het thema ‘Bij de sloot’ en hoe leuk is het om dan ook een echt
uitstapje te kunnen maken naar het water!
Op donderdag 19 mei mochten alle groepen om de beurt een bezoekje brengen aan het Nuenens Broek.
Een paar minuutjes wandelen van school naar deze prachtige plek onder begeleiding van een aantal
ouders en grootouders. Bij het Broek aangekomen werden we ontvangen door een aantal medewerkers
van het IVN. Wat hebben we een plezier gehad, ieder kind een netje en vissen maar! Er werden
kikkervisjes, visjes, salamanders en libelle larven gevangen. De mooiste vangsten werden
tentoongesteld in een smal aquarium zodat iedereen er nog even goed naar kon kijken.
In de klas vissen we verder in onze zelfgemaakte vijvers, onderzoeken we kriebelbeestjes en volgen we
onze kikkervisjes die nu langzaam veranderen in een kikker. We knutselen kikkers, vissen en insecten en
we leren de letter k van kikker, kever en kriebelbeestje.

Groep 3a en 3b:
In groep 3 zijn we druk bezig geweest rondom het thema "Kunst". Bij Lijn 3 hebben we woorden gelezen
hierover en we hebben kennis opgedaan over allerlei kunstvormen en kunstenaars (en natuurlijk kon
Vincent van Gogh niet ontbreken hier in Nuenen). Ook zijn er vanuit het Summa college studenten
geweest om kunstwerken met ons te maken.

Bij rekenen gaat de getallenlijn tot 100. We schrijven de getallen op, rekenen met tientallen, tellen in
sprongen... Ook kennen we nu alle splitsingen tot en met 10 en oefenen we met verhaaltjessommen.

Tenslotte werken we over “Mijn lijf” bij de methode Topontdekkers. We leren allerlei interessante
dingen, zoals welke lichaamsdelen we hebben en waarvoor ze zijn. En wat is eigenlijk het verschil tussen
een baby, kind, volwassene en bejaarde? We hebben hierover supermooie werkstukken gemaakt.

Groep 4a en 4b
De afgelopen weken hebben bijna alle kinderen hun boekpresentatie gegeven. We hebben al veel mooie
kaften en strips over een favoriet boek gezien. Hartstikke knap gedaan allemaal!
We speelden met de twee groepen 4 flessenvoetbal toen het erg lekker weer was. Het was leuk om te
zien dat de kinderen zo fanatiek meededen.
Tijdens de laatste ronde van de ateliers zijn er weer mooie dingen gemaakt. De studenten van het
Summa College hadden dit erg goed gedaan.
We zijn gestart met een nieuwe ronde techniek. De groepen 4 zijn gewisseld van opdracht. Groep 4a is
bezig met scratch en dierenmaskers. Groep 4b met geocaching en werken met verschillende
handgereedschappen.
Bij spelling oefenden we extra met de moeilijke categorie, het klankgroepenwoord. Door middel van een
leuke bingo leerden we welke regel hoort bij het klangroepenwoord.

Groep 5a en 5b:
Bij Topontdekkers zijn we gestart met het thema Indianen. We leren veel over waar en hoe ze leefden,
door wie ze ontdekt zijn en wat hun tradities zijn. Al deze informatie zoeken we zelf op en dit verwerken
we in een informatieboekje of een lapbook. We vinden het een super leuk en interessant onderwerp.
Voor IVN zijn we naar de Kloostertuin in Nuenen geweest. Daar hebben we veel ontdekt over bloemen
en insecten. Het was een leuke ochtend!
Groetjes groep 5a en groep 5b

Groep 6:
We zijn gestart met de boekenkring. De kinderen kiezen een boek en maken daarbij een opdracht bijv
een mindmap of een nieuwe kaft. Ze presenteren de opdracht aan de klas en vertellen over het boek en
waarom je het gekozen hebt. Daarna wordt er nog een stukje voorgelezen uit het boek en geven de
kinderen uit de klas tips en tops. Rosalie was de eerste die haar boek gepresenteerd had.

We zijn ook de tafels weer flink aan het herhalen. Deze hebben we veel nodig tijdens het cijferend
vermenigvuldigen. We oefenen we dit op de iPad, op een tempoblad of met speciale tafelspelletjes.

Groep 6-7:
In groep 6/7 hebben we de laatste weken niet stil gezeten! Er is weer hard gewerkt. Een van de leukste
dingen waren de creatieve atelierochtenden verzorgd door studenten van het Summa college. We
hebben een kleurenmonster gemaakt van klei en nog een mooi kunstwerk met waterverf.
Groep 6 is daarnaast naar IVN geweest in de Kloostertuin en we zijn bij het project van Top ontdekkers
bezig met het schrijven van een samenvatting over het oor. Wist je dat in een gehoorapparaat een
microfoon, computer én een luidspreker zit? Wist je dat je oorlellen je hele leven groeien? Van alle info
die in de samenvatting staat, maken we onze eigen toetsvragen.
We hebben geoefend met de tijdkracht door op verschillende manieren in een rij op volgorde te gaan
staan binnen een bepaalde tijd. Op leeftijd, huisnummer, lengte enz.

Groep 7:
Wij hebben de afgelopen weken hard geoefend om onze begrijpend lezen prestaties te verhogen.
Behalve het oefenen door het beantwoorden van vragen hebben we ook aan de hand van een
instructietekst een vliegtuigje gevouwen. Natuurlijk hebben we daarna gekeken, wie er het verste kon
gooien. Ook is er aandacht besteedt aan het juist vervoegen van de werkwoorden. Hiervoor hebben de
kinderen een werkwoordwiel gekregen, zodat ze de stappen van het vervoegen beter begrijpen. Het
werkwoorden vervoegen is ook spelenderwijs geoefend met het spelletje 3-op-een rij. De CITO’s zijn
deze week weer gestart. De komende twee weken moet er hard gewerkt worden. Op 10 juni treden we
op voor de schijnwerpers. We hopen u dan allemaal te zien!

Groep 7-8:
De kinderen van groep 7 hebben zich bij Topontdekkers verdiept in het leven en werk van Rembrandt.
De kinderen hebben mooie presentaties gemaakt. Ook de boekbesprekingen waren een groot succes!
Anna had bijvoorbeeld een mooi stop-motion filmpje gemaakt.
De kinderen van groep 8 zijn op kamp geweest. Het was supergezellig en er heerste een goede sfeer. Ze
hebben heel veel lol gehad met activiteiten en spellen zoals jachtseizoen, candyman, voetbal, casino etc.
En nu zijn ze druk bezig met de repetities voor de musical. Het belooft een spektakel te worden!

Groep 8:
Met de Ateliers hebben we geleerd om een tag van graffiti te maken!

Van 16 mei t/m 19 mei zijn we met heel groep 8 op kamp geweest! We hebben een super tijd net elkaar gehad!

Ook kwamen de resultaten van de Eindtoets binnen. Wat een prachtige resultaten! We zijn trots op jullie.
Verder zijn we hard bezig met de liedjes, dansjes, teksten en decor van de musical! We hebben er nu al zin in!

Ouderraad:
KONINGSDAG/SPORTDAG
De Dassenburcht kleurde Oranje!
Op vrijdag 22 april kleurde het schoolplein van de Dassenburcht oranje, voor alweer de 10e editie van
de Koningsspelen!
De ochtend startte met beweging! Op het koningsspelen- lied “Fit top 10” danste de hele school onder
begeleiding van dansjuf Aniek van Keno Dance het bijbehorende dansje. De kinderen hadden hier al flink
op geoefend de afgelopen week!
Na het Koningsontbijt in de klas speelden de groepen 5 t/m 8 een speciaal slagbaltoernooi op de
honkbalvelden van HSCN met als extra uitdaging het in tweetallen van honk naar honk rennen met een
lintje.
De groepen 1 tot en met 4 hebben genoten van diverse spellen op het schoolplein, zo werd er onder
andere koek gehapt, gestept, touwgetrokken en geklommen.
De vakantie werd ingeluid met een welverdiend ijsje.
De OR en de Dassenburcht dankt alle ouders voor de fijne en enthousiaste hulp tijdens deze sportieve
ochtend, Keno Dance voor de dansbegeleiding en HSCN voor het beschikbaar stellen van de
honkbalvelden.

DE KOFFIE STOND KLAAR!
Wat was het leuk om weer in de groepen te mogen binnenkijken. De OR vond het erg fijn om met
ouders bij te praten en de activiteiten van de OR te bespreken. Heb je nog vragen over wat wij doen of
wil je ideeën aandragen, spreek ons aan op het schoolplein of stuur een mail naar
ordedassenburcht@eenbes.nl.

WAT ORGANISEERT DE OUDERRAAD DIT SCHOOLJAAR NOG;
14-17 juni avondvierdaagse (middels een aparte bijdrage) met wel 262 deelnemers vanuit school
18 juli afscheid/musical groep 8
22 juli laatste schooldag

“We hebben veel mooie momenten beleefd in mooi weer tijdens de meivakanties.
De kinderen hebben enthousiast mee gedaan aan een yoga-les. Ze hebben allemaal mee geleefd met de
belevenissen van slak en een bloem.
Ook bij de BSO viel er veel te beleven. In de zandbak hebben we met plastic en vijver gemaakt waar
bootjes in mochten varen. En natuurlijk is het klimrek ook heel populair.

Vorige week zijn we gestart met het thema “Wij gaan boodschappen doen”.
Boodschappen doen is heel herkenbaar voor de peuters,
ze gaan allemaal wel eens mee boodschappen doen. We
hebben gemerkt dat verschillende peuters ook de namen van
de supermarkten kennen, zoals Jumbo, Albert Heijn, Lidl en
Aldi. We hebben in de speelzaal samen met de peuters een
“supermarkt” ingericht met (lege verpakkingen van, of plastic)
artikelen, een winkelwagentje en een kassa met pinautomaat.
Hier kunnen rollenspelen gespeeld worden, waarbij taal gebruikt moet worden. We gaan de artikelen
die in het winkeltje staan sorteren (wat hoort bij elkaar te staan), bedenken wat we willen eten en dus
nodig hebben uit de winkel, betalen (contant of pinnen) en gewicht en grootte vergelijken van groenten
en fruit.

Verzoek: Wij zijn erg blij met lege verpakkingen die we in ons winkeltje kunnen verkopen.
Spelen in het winkeltje kan natuurlijk niet met de hele groep tegelijk. We laten de peuters in kleine
groepjes spelen, spelen zelf ook mee en door een beetje sturen, vragen te stellen of materiaal toe te
voegen breiden we het spel en ook de woordenschat uit.

Deze woordkaarten hangen in de speelzaal.

Behalve deze woorden komen nog veel meer woorden aan bod, zoals de werkwoorden lopen, gaan,
pakken, zoeken, boodschappen doen, aankomen, terugleggen en ook de tegenstellingen open/dicht,
zwaar/licht, veel/weinig

We lezen boekjes waarin het boodschappen doen centraal staat, zoals “Bobbie doet boodschappen” van
Ingeborg Bijlsma. Pappa gaat voor Bobbie pannenkoeken bakken, maar daarvoor moeten eerst
boodschappen gedaan worden. Op Youtube is een filmpje te vinden waar dit boekje voorgelezen wordt.
Tip: als u met uw peuter gaat boodschappen doen, vertel hem of haar dan wat u nodig heeft en
waarvoor, laat uw peuter zelf zoeken waar het staat, het artikel pakken en in het winkelwagentje doen.
Wijs aan waar staat hoe duur iets is en laat zien hoe u betaalt, contant of pinnen. Op de kassabon kunt u
aanwijzen wat uw peuter heeft gepakt en in het winkelwagentje heeft gelegd.
Let op: maandag 6 juni (Pinksteren) is de speelzaal gesloten.
welkom!
Maud is bij ons komen spelen. Fijn dat je er bent! We gaan er een gezellige tijd van maken.
Jarigen
Vik wordt bijna 4 jaar en gaat ons verlaten. Heel veel plezier op de basisschool. Fijn dat je bij ons was.
Daan is 3 jaar geworden.
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