ALGEMENE INFORMATIE
Een paar weken geleden heeft u van “Scholen met succes” een enquête via de mail ontvangen. In
deze vragenlijst kunt u de mate van tevredenheid met onze school kenbaar maken. Dit is voor ons heel
belangrijk. Zo krijgen we zicht op onze ontwikkelpunten. Het zou daarom heel fijn zijn als u even de tijd
neemt de enquête alsnog in te vullen, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Alvast onze dank voor uw
medewerking!

NIEUWS VANUIT EVENT

KERST 2020
Inmiddels is de school omgetoverd in Kerstsfeer en zijn de voorbereidingen voor de Kerstviering in volle
gang. Voorgaande jaren stond er altijd een sfeervol kerstdiner in de klassen op het programma,
waarvoor iedere leerling een lekker gerecht maakt. Helaas zijn i.v.m. de Corona maatregelen enkel
verpakte traktaties toegestaan. Dit maakt dat het traditionele Kerstdiner, wat gepland was op 17
december, dit jaar helaas niet te organiseren is.
Uiteraard vinden we het belangrijk om samen met de kinderen een gezellige Kerstviering te hebben!
Daarom hebben we het volgende alternatief bedacht:
Op vrijdagochtend 18 december zal er in alle groepen een gezellig kerstontbijt plaatsvinden. In verband
met de huidige maatregelen willen we u vragen uw kind(eren) een kerstontbijtje mee naar school te
geven. Aan u de vraag om van dit ontbijtje voor deze dag iets feestelijks van te maken. U weet vast wel
waarmee u uw kind erg blij maakt bij het Kerstontbijt! Voor drinken tijdens het ontbijt wordt gezorgd
voor de Ouderraad.
Ondanks een alternatieve Kerstviering gaan we er uiteraard voor zorgen dat het een heel gezellig en
sfeervol Kerstontbijt wordt, voor en met de kinderen.

In de Kerstperiode zetten we ons zoals ieder jaar met de hele school
in voor het goede doel. Dit jaar is dat Stichting Jarige Job. Deze
stichting stelt cadeauboxen samen voor kinderen die leven in
armoede, zodat deze kinderen toch een feestje kunnen vieren.
Inmiddels is er al veel speelgoed ingezameld. Wat geweldig! Tot en
met donderdag 17 december kan speelgoed ingeleverd worden. We
hopen dat we de stichting kunnen verblijden met heel veel speelgoed,
zodat zij op hun beurt weer heel veel kinderen blij kunnen maken met
gevulde cadeauboxen!
Op deze sites vindt u nog wat meer informatie over Stichting Jarige
Job en richtlijnen voor de cadeaus:
www.stichtingjarigejob.nl
Ieder kind verdient een verjaardag | PostNL

Dan nog wat aanpassingen in de jaarkalender:
• De schoolreis groepen 1-6 wordt verplaatst van donderdag 8 juli naar vrijdag 9 juli.
• De schoolfotograaf is verzet naar de volgende data:
Roek: vrijdag 26 maart.
Heike: woensdag 31 maart
MFA: donderdag 1 april

NIEUWS VANUIT KENNISTEAM KUNST & CULTUUR

OBS Dick Bruna doet mee met een bijzonder kunstproject!
Kinderkunst in de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN
Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school binnenkort meedoen aan een bijzonder
project beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN.
Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan een echte wenskaart als
aanmoediging.
Alle groepen gaan eerst kennis maken met het leven en werk van een beroemde kunstenaar:
o Groep 1 en 2 met Mondriaan/Kandinsky
o Groep 3 en 4 met Warhol/Haring
o Groep 5 en 6 met Van Gogh/Miró
o Groep 7 en 8 met Matisse/Picasso.
Vol inspiratie mogen ze hierna lekker zelf aan de slag.
We starten met dit project in de week van 4 januari en zullen hier 6 weken mee bezig zijn.
Na afloop van het project krijgt elke leerling een eigen digitaal museum, zo kan iedereen het werkstuk
bewonderen.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u onderstaand filmpje bekijken.
De school doet mee aan een Kunstproject...zo werkt het !

NIEUWS VANUIT KENNISTEAM WO: VERKEER
Dit jaar doen we weer mee met Reflectionday. De kinderen hebben allemaal
een fluoriderend hesje. Het is zo belangrijk om zichtbaar te zijn in het verkeer,
zeker tijdens deze donkere dagen. Kijk ook eens op de
website: www.reflectionday.nl. Hierop vindt u goede informatie en duidelijke
filmpjes waarom de hesjes zoveel bijdragen aan de verkeersveiligheid.

AFSCHEID GIDI
Beste ouders/verzorgers,
Na meer dan 44 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben in
het basisonderwijs, is nu de tijd gekomen om nog meer te gaan
genieten van mijn vrije tijd.
Vooral de kinderen zal ik gaan missen.
Het was een geweldige tijd, wellicht tot ziens.
Groet, Gidi Spronck.

We hebben u niet eerder geïnformeerd over het afscheid van
Gidi, omdat dit zijn persoonlijke wens was. Wij wensen Gidi een
heel fijn pensioen toe en zullen hem gaan missen op de Dick Bruna.

HOOFDLUIS
Helaas zijn er op school een aantal kinderen besmet met hoofdluis. Nu er geen controles meer mogen
plaatsvinden in de school is het belangrijk dat u uw kind(eren) regelmatig zelf controleert. Ook is het van
belang dat u een besmetting bij uw kind doorgeeft aan de eigen leerkracht. De leerkracht zal vervolgens
alle ouders van de kinderen uit de groep informeren over de besmetting.
Via dit filmpje kunt u zien hoe u, uw kind goed kunt controleren en behandelen.
Luis in je haar? Kammen maar! - YouTube
Ook op de site van de GGD is van alles te lezen m.b.t. hoofdluis.
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis

VANUIT DE GROEPEN

1-2

Sinterklaas was in het land en had weer iets meegenomen voor onze kleuters. Helaas
konden Sinterklaas en zijn pieten niet op bezoek komen. In plaats
daarvan mochten we videobellen met Sinterklaas. Rommelpiet was wel even langs
geweest en wat had hij er weer een bende van gemaakt! Dit schooljaar hadden wat
leerkrachten al de piet-voor-1-dag cursus gevolgd dus zij waren dit jaar de pieten bij
ons op school!

Afgelopen donderdagmiddag hebben we al een leuke
kerstcrea gehad. De kinderen hebben al prachtige creaties
gemaakt voor kerst.

Volgende week vrijdag hebben we in de kleuterklassen een gezellig
kerstontbijt. De kinderen mogen dan natuurlijk in hun mooiste
kerstrui of sjiekste kleren komen.
Ook hebben we voor kerst dit jaar weer een goed doel, namelijk: Stichting jarige job. Verschillende
kleuters hebben al mooie cadeautjes meegenomen voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen
vieren.

Groep 3 is inmiddels nog maar 5 letters verwijderd van het letterfeest. Wow, wat gaat dat
snel. Tijdens het letterfeest vieren we dat de kinderen alle letters kennen. We hebben
er nu al zin in!
Afgelopen periode was een gezellige maar drukke tijd. Naast het gebruikelijke
programma hebben de kinderen meegedaan aan de cursus Piet-voor-één-dag. Om
het certificaat van de cursus in ontvangst te mogen nemen moesten de kinderen
verschillende onderdelen
laten zien. Denk hierbij aan: liedjes zingen,
dansen, cadeautjes inpakken, pietenmuts
knutselen en niet te vergeten de
pietengym. Alle kinderen deden ontzettend
hun best en hebben hun certificaat inclusief
pietenveer verdiend.
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Als echte pieten op weg naar de Pietengym!

De kinderen uit de groepen 4 hebben deelgenomen aan de Piet-voor-ééndag cursus. Ze hebben gedanst, gezongen, cadeautjes ingepakt, een pietenmuts
gemaakt én geklommen en geklauterd als echte pieten. Daarom mochten ze
donderdag 3 december een echte pietenveer in ontvangst nemen. Wij zijn super
trots op alle hulppieten!
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Woensdag 2 december hebben de groepen 5 op de MFA een hele
leuke sint ochtend gehouden. De kinderen hebben in de verschillende lokalen
allerlei activiteiten kunnen doen in het thema Sinterklaas. Doordat de klassen
gehusseld waren, werd er ook lekker met kinderen uit de andere groepen
gespeeld.

De dag daarna hebben de kinderen voor
het eerst een surprise voor elkaar
gemaakt en wat had iedereen zijn best
gedaan!

Dit jaar schrijven de kinderen uit groep
5 kerstkaarten voor eenzame ouderen. De
kinderen hebben geleerd hoe ze een
persoonlijke kerstkaart maken, hebben nu
weet van eenzaamheid bij ouderen en
ervaren zelf hoe bijzonder het is om een
persoonlijke kerstkaart te schrijven. Ze
vonden dit erg leuk om te doen!

Wat hebben we de afgelopen weken ontzettend genoten van alle leuke
activiteiten in groep 6. Op 3 december konden we tijdens de surprise ochtend
zien hoe hard iedereen voor een ander gewerkt had. Er klonken erg veel mooie
gedichten en er zijn mooie en originele surprises gemaakt.
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Ava, Kiki, Femke, Lotte en Esmee, leerlingen van de groepen 7, hebben op
donderdag 19 november gestreden om de titel ‘voorleeskampioen Dick Bruna
2020’. Zoals zoveel activiteiten in de afgelopen periode, vond ook dit
evenement online plaats. Via de digiborden hadden we contact met zowel de lezers als met de jury, die
bestond uit IB-er Henny en leerkracht groep 8 Ietje.
Na een gelijkwaardige strijd, besloot de jury uiteindelijk te kiezen voor Kiki uit groep 7b.
Gefeliciteerd Kiki! En voor alle deelnemers geldt:
knap gedaan!

Groep 8 heeft het voorlopig advies gekregen. Zij kunnen nu nog gerichter naar
een middelbare school op zoek gaan! Spannend zeg.
Ook in onze groepen hebben we erg genoten van de mooie surprises,
uitgebreide gedichten en de gezelligheid! Super gedaan allemaal
.
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KERSTCREA

LOCATIE ZILVERACKERS
Er is op locatie Zilverackers afgelopen tijd heel hard gewerkt.
Zo is de Meeuw in week 46 gestart met de plaatsing van de
voorziening en krijgen we al een mooi beeld van onze
lokalen. Het gebouw wordt op 18 december opgeleverd.
Daarna wordt snel gestart met de inrichting. Juf Direna en juf
Laura kijken er naar uit om op locatie Zilverackers aan de slag
te gaan. In januari wordt u daar nader over geïnformeerd.

Video locatie Zilverackers
Door middel van onze eerste video willen we
u meenemen in het concept van
locatie Zilverackers.
Klik op de afbeelding hiernaast om de video
te bekijken.

Gesprekken en aanmelden
Er worden op dit moment al waardevolle gesprekken gevoerd met ouders en zijn we erg blij
met uw interesse voor onze locatie.
Heeft u ook belangstelling voor locatie Zilverackers? Neem dan vrijblijvend contact met ons op
via zilverackers@obsdickbruna.nl. We nodigen u dan graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Peuterprogramma ikOOK!
Per februari willen we van start gaan met het peuterprogramma! Op maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend van 8:15uur tot 12:15 uur.
Kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij een leuk, educatief en speels programma aan om goed voorbereid
naar school te gaan.
Dit programma bestaat uit thema gerelateerde activiteiten in lijn met de basisschool. We gaan aan de
slag met taalactiviteiten (boekjes voorlezen en een kringgesprek), motorische activiteiten (knutselen en
bewegingsactiviteiten) en activiteiten gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
(op de beurt wachten in de kring en samen leren spelen).

Dagindeling
Tijdens het kringmoment aan het begin van de ochtend wordt de dagindeling besproken met de
kinderen. De dagindeling van het peuterprogramma ziet er als volgt uit:
8.15 uur
Inloop: overdracht ouders, vrij spelen
8.30 uur
Kringmoment om de dag te starten
9.00 uur
Kiesmoment / gerichte activiteit aanbieden
10.00 uur
Fruit eten
10.30 uur
Plasronde / verschoningsronde
11.00 uur
Buiten spelen
11.50 uur
Voorlezen / afsluiting van de dag
12.00 - 12.15 uur
Worden de kinderen opgehaald.

Inschrijven
Wil je je kind(eren) inschrijven voor het peuterprogramma dan kun je dit via onze website
doen http://www.ikook.nu/tarieven/aanmeldformulier.
Mocht je vragen hebben over het peuterprogramma, wil je alvast je kind inschrijven of wil je graag een
afspraak maken voor een eerste indruk? Dan kun je mailen naar Veldhoven@ik-ook.nu.

`

Namens het gehele team wensen we u:

