VANUIT DIRECTIE
Beste ouders/ verzorgers,
Nog niet officieel aan u voorgesteld, al wel drie weken werkzaam op de Dick Bruna. Mijn naam is
Monica Scholtes en sinds 22 maart de nieuwe interim-directeur op de Dick Bruna.
Sinds enkele jaren ben ik werkzaam als interim-directeur waarbij de uitdaging ligt in het weer
verbinden van teams en organisaties. Zeker niet allemaal dezelfde kant uit, echter wel kijken naar
potentie en talent om zo de totale organisatie te kunnen richten. Wat mij opvalt in deze eerst periode
is een hardwerkend team met een grote mate van verantwoordelijkheid. Wat ik ook zie is een
diversiteit aan locaties waarbij gezocht wordt naar eenheid en helderheid.
Ik ben een ondernemer van huis uit en zie overal kansen en mogelijkheden. Mijn enthousiasme wordt
geprikkeld wanneer teams en organisaties weer gaan floreren. Dit heeft een direct effect op de
leerlingen en hun ontwikkeling. Naast mijn interim werk verzorg ik diverse leergangen die betrekking
hebben op “ondernemen in het onderwijs”.
Heel lang gelden ben ik begonnen in de bloemen, twee eigen zaken gedraaid vol passie en avontuur.
Vervolgens de overstap gemaakt naar het onderwijs en begonnen op een ZML school waar je het vak
als leerkracht “echt” onder de knie krijgt. Hierna bewust de overstap gemaakt naar het reguliere
onderwijs. Als echte bovenbouw leerkracht heb ik vele groepen 8 uitgezwaaid. Vervolgens gekozen
voor het management en nu al vele jaren als leidinggevende aan het werk. Het is prachtig om in
verschillende contexten en situatie terecht te komen en met elkaar te bouwen aan kwalitatief goed
onderwijs.
Ik kijk ernaar uit om samen met het team van de Dick Bruna door te gaan op de al ingeslagen weg.
Het is een fijne school met veel potentie!
Wanneer het weer mogelijk is hoop ik u wat meer te “zien”.
Hartelijke groet,
Monica Scholtes

VANUIT DE GROEPEN

1-2
De groepen 1-2 werken aan het thema kunst n.a.v. ”De
kunstweken”. Er zijn groepen waarin de kunstenaar Mondriaan
centraal staat en de andere groepen werken over Kadinsky. De
kinderen zullen meer leren over kunst en musea en zullen
natuurlijk ook zelf kunstwerken maken. Deze kunstwerkjes zijn
later te bewonderen in een digitaal museum.

Vrijdag 2 april hebben we met heel de school eitje tik gedaan. Elke klas had een eitje tik koning of
koningin. De winnaar heeft een mooie medaille gekregen. We hebben daarna heerlijk het gekookte ei
opgegeten. Ook kregen alle kinderen nog een heerlijke traktatie van de ouderraad.

Eindelijk begon vorige week de lente. Buiten was het heerlijk weer en dat
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nodigde echt uit om buiten te gaan leren. Zoals op onderstaande foto te zien is,
hebben de kinderen een rekenles buiten gedaan. Een rekenles buiten is toch net
een tikkeltje leuker dan binnen in je werkboek te moeten werken, dus de kinderen

waren super enthousiast bezig. Met Pasen is de “eitje tik” competitie in elke groep
gehouden en wat een lol: soms braken er twee eieren tegelijk. En wat gebeurt er als er een ongekookt
ei meedoet... Maar in elke groep is er 1 winnaar uit de bus gekomen! Ook zijn er prachtige
kunstwerken gemaakt met het thema Pasen. Kijk maar eens naar de mooie paaskippen op

onderstaande foto. 1 April bleek niet alleen grappig te zijn voor de kinderen. Ook de juffen hebben
veel plezier gehad om de kinderen te foppen. Zo zijn er potloodpunten gezaaid en uiteindelijk
groeiden daar echte potloden uit. En er was een vogel gevangen in een doos tegen de muur in het
klaslokaal van groep 3A. De dierenambulance zou pas over een uurtje komen. De kinderen moesten
deze doos dus wel even een tijdje tegen de muur gedrukt houden, zodat de juf weer kon verder gaan
met de les...; 1 april! Ook zijn we in groep 3 begonnen met de Kunstweken. In groep 3 staat Andy
Warhol centraal. We leren meer over Andy Warhol zelf en zijn kunstwerken. Ook maken we natuurlijk
zelf kunstwerken die in de stijl van Andy Warhol worden gemaakt.
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De groepen 4 hebben meegedaan aan het project ‘De informatierups’ van de
bibliotheek. De kinderen kozen een informatieboek en lazen deze. Als het boek uit
was, schreven ze op een rond blaadje wat ze van het boek geleerd hadden en
mochten ze het boek een cijfer geven. Al deze rondjes achter elkaar maakte een
lange informatierups. Het was een leuk en leerzaam project.

Momenteel zijn we bezig met het project ‘De Kunstweken'. Voor groep 4 staat daarbij de kunstenaar
‘Keith Haring’ centraal. We hebben zijn kunstwerken bestudeerd en daarna o.a. met stoepkrijt
soortgelijke kunst gemaakt.
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In groep 5c hebben we de vrijdag voor Pasen allerlei activiteiten gedaan in ditzelfde thema. We
hebben natuurlijk eitje tik gedaan, we hebben een escaperoom Pasen gehad en tot slot hebben we
spellingeieren gezocht. Heerlijk om zo het lange weekend in te zijn gegaan!

Groep 5D heeft de afgelopen weken helaas, langer dan verwacht, thuis moeten werken. Maar wat
hebben de kinderen dat goed gedaan! Wij, de juffen, zijn enorm trots op alle kinderen! De eitje-tikcompetitie hebben we afgelopen dinsdag in de klas gedaan.
Wat was het spannend! Maar uiteindelijk hebben we een
winnaar!
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Ook de groepen 6 hebben meegedaan aan het project “Kunstweken”. Wij hebben veel geleerd over de
schilder Vincent van Gogh en hebben vooral gekeken naar twee schilderijen namelijk “De
Sterrennacht” en “Het Korenveld met Kraaien. Iedere groep heeft een van de schilderijen uitgezocht,
besproken en geprobeerd om dit na te schilderen.

Corona of niet, het theoretische verkeersexamen voor de groepen 7 ging gewoon
door. Dit jaar was het voor de kinderen een extra uitdaging, dat ze veel
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verkeerslessen tijdens de lockdownperiode zelfstandig hebben moeten
verwerken. Gelukkig is het heel goed gegaan tijdens het examen op woensdag
31 maart en kunnen we heel veel diploma's uitdelen.

De week van de Lentekriebels leefde erg in de groepen 7. Hoe fijn is het, om met leeftijdsgenoten te
praten over onderwerpen, waarvan je van tevoren dacht, dat je dit nooit zou durven. Veel kinderen
hadden de ervaring dat het helemaal niet meer raar was om over ‘lentekriebelonderwerpen’ te
praten, als iedereen respectvol naar elkaar luistert en er ook gelachen mag worden. De filmpjes van

‘liefdesplein’, waar met veel humor allerlei onderwerpen op dit gebied worden besproken, hebben
hier zeker ook aan meegeholpen.
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De maand begon met 1 april. Het was een hele leuke dag vol grappen. In de
groepen 8 op de Roek hebben de leerlingen de muizen van het digibord van de
groepen verwisseld, dus als de juffen de muis bewogen, bewoog de pijl op het
digibord in de andere klas.

De leerlingen zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met hun werkstuk. In
deze periode worden alle mondelingen presentaties gegeven.
Vanwege Corona is het nog niet duidelijk welke activiteiten voor groep 8 door kunnen gaan, zoals
kamp en Bruna Basta. Ons streven is om een zo leuk mogelijk programma in elkaar te zetten. Daarbij
houden we de nieuwe maatregelen goed in de gaten. Wanneer wij meer weten stellen we jullie op de
hoogte.
De eind/CITO is op dinsdag 20 en woensdag 21 april. De leerlingen maken de eindtoets dit jaar op een
computer.
Afgelopen jaar hebben onze leerlingen geen praktijk verkeersexamen gedaan. Zoals het er nu uitziet
kunnen wij alsnog dit examen afnemen op 31 mei. Deze datum is onder voorbehoud. Wat kunt u doen
om uw kind voor te bereiden? De VVN heeft een app ontworpen waarmee u uw kind kunt helpen en
ondersteunen bij de voorbereidingen op het praktijkexamen. Kijk op https://examen.vvn.nl/ onder
het kopje oefenen voor de praktijk.
In deze periode nemen de middelbare scholen telefonisch contact op met de basisscholen. Wanneer
de middelbare scholen nog vragen hebben zullen wij deze beantwoorden.

EVENT
Koningsdagactiviteit
Op vrijdag 23 april zal er een Koningsdagactiviteit georganiseerd worden op school.
Alle kinderen mogen deze dag in het oranje of met oranje accenten naar school toe komen.
Eind schooljaar 2018/2019 is besloten om de invulling van de Koningsspelen aan te passen. De
sportdag is verplaatst naar begin van het schooljaar en we organiseren een Koningsdagactiviteit
rondom de Koningsdag. Op de dag van de Koningsspelen zal er in alle groepen een gezellige
Koningslunch plaatsvinden. Hiervoor maken we normaal gebruik van de ontbijtpakketten die scholen
jaarlijks ontvangen vanuit de landelijke Koningsspelenorganisatie.
Helaas is er door de landelijke organisatie besloten om het ontbijt, horende bij de Koningsspelen, niet
door te laten gaan. Onze Ouderraad was voornemens om in te springen en de lunch te verzorgen voor
onze leerlingen. Helaas is ook dat dit jaar niet mogelijk, aangezien er alleen verpakt getrakteerd mag
worden.
Daarom willen we u vragen om op vrijdag 23 april, net als met Kerst (wat uiteindelijk carnaval werd),
een feestelijke lunch mee te geven aan uw kind(eren), wellicht met een oranje tintje.

In de middag zal in alle groepen een Koningsdagactiviteit worden georganiseerd. Dit is naar eigen
invulling van de leerkrachten, met als inspiratie verschillende activiteiten op de site van de
Koningsspelen. Denk hierbij aan spel- en /of knutselactiviteiten, Oud Hollandse spelen, een quiz enz.
Vanuit de Ouderraad zal op deze dag gezorgd worden voor een lekkere traktatie, wat drinken en een
leuk presentje.
Kinderen voor Kinderen heeft, zoals ieder jaar, een Koningsspelenlied, inclusief dans uitgebracht.
Deze dans zal de komende weken worden geoefend in de klassen. Mocht u thuis ook willen
meeswingen, dan kan dat via de volgende link: https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
We gaan er, ondanks wat aanpassingen, toch weer een gezellige, kleurrijke dag van maken!
Inhaaldag schoolfotograaf
Zoals eerder met u gecommuniceerd, zouden we na het bezoek van de schoolfotograaf aan onze drie
locaties inventariseren hoeveel groepen en kinderen dit fotomoment hebben gemist. Dit blijken er
best een aantal te zijn. Om die reden is in overleg met de fotograaf, Kiek Schoolfoto, besloten om een
inhaaldag te plannen, waarop hopelijk alle kinderen op de foto kunnen, die het eerste fotomoment
hebben gemist.
De datum van de inhaaldag is gepland op woensdag 28 april.
Op dit moment zijn we nog druk bezig met de organisatie van deze inhaaldag. We informeren de
ouders wiens kinderen alsnog op de foto gaan zo snel mogelijk over de praktische invulling van deze
dag.

OVERIG NIEUWS
WIST U DAT:
• We op school al een planning voor het nieuwe schooljaar aan het maken zijn.
• Als er kinderen zijn die volgend schooljaar 4 worden, nu al aangemeld kunnen worden.
• U daarvoor contact op kunt nemen met Patricia de Hond: patriciadehond@rbobdekempen.nl

