VANUIT DIRECTIE

Op maandag 14 december zijn we tijdens de persconferentie over de coronacrisis allemaal toch wel
enigszins overvallen door een nieuwe lockdown. Een stevige ook, waarbij Nederland behoorlijk op slot
gegaan is. Hiermee ook de basisscholen. Vanaf woensdag 16 december mochten wij geen leerlingen
meer ontvangen. Dat was voor de tweede keer in 2020 echt weer even schakelen voor iedereen. Zeker
zo recht voor de feestdagen.
Inmiddels zijn we in het nieuwe jaar weer volop gestart met ons ‘onderwijs op afstand’ en de
noodopvang. De knop is om! Leerkrachten zijn intensief bezig met het organiseren van opdrachten, het
maken van online weekplanningen en het verzorgen van contactmomenten met hun leerlingen. Die
contactmomenten zijn onderverdeeld in een sociaal groepsmoment, instructiemomenten voor groepjes
leerlingen die geclusterd zijn op basis van hun ondersteuningsbehoeften en individuele
contactmomenten om leerlingen extra te begeleiden. Daarnaast worden er volop over en weer
berichten gestuurd tussen de leerkrachten en hun leerlingen.
Deze bijzondere periode vraagt van iedereen weer een bijzondere inspanning. Mooi om te zien hoe snel
er dan op alle fronten geschakeld wordt; door leerlingen, door hun ouders/verzorgers en door de
leerkrachten en onderwijsassistenten.
Op deze plek vinden we het op zijn plaats om ouders/verzorgers een groot compliment te geven. Wij
hebben gemerkt dat iedereen snel meedenkt en dat alle leerlingen thuis aan de slag zijn gegaan met
hun schoolwerk. Natuurlijk moeten we in Nederland op dit moment allemaal ons steentje bijdragen,
maar wij realiseren ons heel goed, dat de wederom veranderde situatie met uw kinderen thuis, echt wat
van u vraagt. Heel fijn om te merken dat de Dick Bruna ouders deze gezamenlijke verantwoordelijkheid
mee dragen. Hoe lang deze periode nog zal duren is voor ons allemaal nog afwachten. We hopen op 25
januari onze deuren weer te mogen openen maar het is zeker niet ondenkbaar dat dit pas op 8 februari
kan. Laten we er samen voor blijven gaan zolang dit nodig is.

GOOGLE CLASSROOM
In deze tijd van ‘onderwijs op afstand’ is het goed om stil te staan bij goede manieren om onze
leerlingen optimaal te kunnen bereiken en te kunnen ondersteunen. Wij hebben ervoor gekozen om
in het kader hiervan te gaan werken met Google Classroom.
Wat is Google Classroom?
Google Classroom is een onderwijsplatform van Google. Binnen dit platform kunnen leerkrachten
lessen maken, opdrachten geven en klaarzetten voor de leerlingen. Het communiceren met de
leerlingen is gemakkelijk (zowel op groeps- als individueel niveau) en het uitdelen, inleveren en
inzien van opdrachten is eenvoudig. Google Classroom is een kindvriendelijk programma dat zowel
tijdens deze lockdown als daarna binnen ons onderwijs ingezet kan worden.
De leerkrachten en leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen weken al gewerkt met
Google Classroom en zijn bekend met de verschillende mogelijkheden. Afgelopen woensdag is het
programma geïntroduceerd bij de leerkrachten van de groepen 3 t/m 6. Zij zijn zich hier nu verder
op aan het oriënteren en zullen er de komende periode stapsgewijs mee aan de slag gaan. De
leerkrachten zullen de leerlingen hierin meenemen en hen leren om op een eenvoudige en
verantwoorde wijze om te gaan met deze digitale manier van werken. Vanzelfsprekend blijven onze
andere manieren van werken naast deze digitale manier gewoon voortbestaan. Deze zijn en blijven
even belangrijk en waardevol voor de leerlingen.
Zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers, zijn op dit moment bekend met de Prowise GO
omgeving. Het is daarom ook fijn om aan te kunnen geven dat Google Classroom (in de vorm van
een tegel) in deze bekende omgeving is terug te vinden straks.

ONDERWIJS OP AFSTAND
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Wat missen we de kinderen van groep 1 en 2. Gelukkig krijgen we veel
foto’s. Ze zijn fijn aan het spelen of hard aan het werk. Kinderen kunnen
de activiteiten maken van de Winterpadlet of misschien hebben de
ouders zelf wel leuke opdrachten bedacht. Zo zijn veel kinderen al
buiten gaan spelen, hebben ze door de bossen gewandeld en misschien
wel ijs gezien en gevoeld. We zijn blij dat we elke week met de kinderen
kunnen video bellen zodat we ze toch nog zien en spreken. Hopelijk
mogen we weer snel naar school!

Wow, wat zijn de kinderen van groep 3 (en hun ouders) iedere dag goed bezig
met het schoolwerk! We vinden het heel fijn om de kinderen te zien tijdens het
beeldbellen. De betrokkenheid van de kinderen bij de lessen is groot en daar zijn
we blij mee! De
kinderen hebben inmiddels alle letters geleerd (zelfs thuis gaat dat door) en we
gaan ons nu meer richten op het maken van leeskilometers en het verhogen van
het
leestempo. Ook maken we een start met begrijpend lezen. Dus heeft u als ouder(s)
behoefte aan een rustig moment voor uzelf, installeer uw kind op de bank onder een
dekentje met een boekje. U kunt even rustig werken/ een kopje koffiedrinken/ iets in het huishouden
doen en uw kind verbetert zijn/haar lezen. Een win/win situatie dus. Wisten jullie dat je bij de
bibliotheek gewoon leesboekjes kunt bestellen en ophalen? Ook hebben ze bij bol.com weer de
thuisblijvertjes waarbij je iedere week leesboekjes kunt kopen voor 0,01 cent. Hier zitten ook leuke
luisterboeken bij.
Omdat we met lezen alle letters hebben geleerd, hebben we met schrijven geleerd hoe we de letters op
een mooie manier moeten schrijven. Daarom gaan we de aankomende periode leren hoe we aan elkaar
moeten schrijven.
Bij rekenen zijn we bezig met de getallen tot 100! De kinderen hebben echt al zoveel geleerd.
We hopen natuurlijk dat de scholen snel weer opengaan, want we missen de kinderen en het op school
lesgeven enorm. We willen jullie als ouders en onze collega’s van de noodopvang bedanken voor jullie
inzet en hulp zodat de kinderen ook tijdens deze lockdown gewoon door kunnen leren. Tot snel
allemaal!
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De kinderen van groep 4 zijn goed aan de slag thuis en bij de noodopvang.
Ook de ouders krijgen een pluim van ons!
Gelukkig krijgen wij blije gezichten en hardwerkende kinderen te zien op
foto’s en filmpjes. In groep 4 werken wij met een planning waar de kinderen
precies op kunnen zien wat ze allemaal op die dag moeten maken. Daarnaast hebben wij een
instructiemoment in de ochtend waar alle kinderen enthousiast aan deelnemen. Ook werken we in
kleine groepjes digitaal. We zorgen ervoor dat er tijdens de instructiemomenten van alles aan bod komt.
Taal, rekenen, spelling, tekenen, geluiden raden, bingo en zo nog veel meer. Tenslotte zijn we deze
week ook gestart met de keersommen. De kinderen hebben geoefend met de tafel van 1. Een dikke
duim voor iedereen!
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Wat zijn we trots op onze kinderen in groep 5! We zijn allemaal goed gestart
met het thuiswerken. Iedereen heeft het nu wel zo'n beetje onder de knie.
Maar natuurlijk hopen we dat we elkaar snel weer op school kunnen zien!
Tijdens het videobellen worden er behalve instructies ook andere dingen
gedaan, zoals een verjaardag vieren of spelletjes spelen met de hele klas.
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Het is weer even wennen hoor... met z’n allen weer thuiswerken en – leren!
Maar wat fijn om te merken dat in deze twee weken de kinderen laten zien dat
ze dit heel snel oppikken en zo ontzettend hard hun best doen om hun werk te
maken. We zijn er erg trots op dat ze dit, mede met hulp van thuis, zo goed
doen! We proberen het thuisonderwijs natuurlijk niet alleen leerzaam, maar
ook leuk te maken voor de kinderen. Zo zagen we ze met plezier tijdens de
online lessen, waarin we het dagelijkse instructiemoment gebruiken om de te
leren stof aan te bieden. Maar ook maken we heel bewust tijd voor een moment om even te kletsen of
een spelletje te doen. Zo houden we de verbinding met elkaar die normaal zo vanzelfsprekend is. En
het werken aan de weekopdracht zorgt bij ons, en hopelijk ook bij jullie thuis, voor veel plezier en een
stukje ontspanning. We zetten er samen de schouders onder, maar hopen tegelijkertijd dat we elkaar
snel weer op school zullen zien!
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Ineens was het weer zover. We gingen opnieuw thuiswerken. De kinderen uit de
groepen 7 hebben laten zien hoe flexibel ze zijn: de nieuwe digitale omgeving
(Google Classroom) blijkt door alle leerlingen prima te gebruiken te zijn. Het is
hierdoor heel makkelijk om planningen door te sturen, werk in te leveren,
vragen te stellen, nakijkbladen te delen of een 'meet' te plannen wanneer er
behoefte is aan extra uitleg of als er andere vragen zijn. We kunnen als leerkrachten zien wat de
kinderen doen, we volgen ze in hun werk en zoeken contact als dat nodig is. Daarnaast hebben we
natuurlijk onze dagelijkse instructiemomenten.
Heel mooi om te zien hoe alle kinderen vanuit hun eigen 'kantoortjes' aan het werk zijn en het
thuiswerken serieus nemen. Petje af voor alle kinderen van de groepen 7!
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Wat zijn wij ontzettend trots op jullie! Er wordt superhard gewerkt. Het
videobellen gaat erg goed. Zowel met de hele groep als in kleinere groepjes
en/of individueel. Via Google Classroom weten jullie ons ook te vinden voor
vragen. Toppie!
We missen jullie wel, hoor!
Hopelijk zien we elkaar snel weer op school.
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OPVANG OP SCHOOL
Op de opvang wordt ook hard gewerkt zoals u kunt zien op de foto’s!

BSO
Ondanks Corona komen steeds meer kinderen bij ons op de BSO spelen, supergezellig vinden wij dit! Wij
zijn dan ook heel blij om te kunnen vertellen dat wij per februari ook op de vrijdagmiddag geopend
zullen zijn.
Hopelijk zien we elkaar snel weer!
Peuterprogramma
Vanaf 1 februari gaan we (wanneer Corona dit toelaat) starten met het peuterprogramma. Wij
hebben er heel veel zin in en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Hieronder een eerste indruk
van het peuter-lokaal.

Mocht je interesse hebben of wil je graag meer informatie over het peuterprogramma laat het ons
weten. Stuur een mailtje naar veldhoven@ik-ook.nu.

VANUIT DE GEMEENTE
Veel mensen zijn financieel in de problemen geraakt doordat de belastingdienst onterecht toeslagen
heeft teruggevorderd, we kennen dit in Nederland als de Toeslagenaffaire. Als partner in het
voorliggend veld kunt u een belangrijke rol spelen in het helpen van inwoners die getroffen zijn door de
terugvorderingsactie. In dit bericht vraag ik u ouders te wijzen op het Meldpunt toeslagen van de
Belastingdienst en het Meldpunt Vroegsignalering van de Kempengemeenten.
Meldpunt toeslagen Belastingdienst
Ouders moeten zich melden bij de Belastingdienst om onderdeel te zijn van de hersteloperatie. Na
aanmelding krijgen ouders een bevestigingsbrief van de Belastingdienst (dit is de bevestiging dat zij tot
de doelgroep behoren). https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden-voor-herstel/
Meldpunt Vroegsignalering
De Kempengemeenten heeft een speciaal meldpunt ingericht voor inwoners met financiële problemen.
Inwoners die getroffen zijn door deze affaire kunnen zich melden bij het meldpunt Vroegsignalering:
vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kunnen zij met vragen en problemen terecht en worden
eventueel verder geholpen als er een beroep gedaan zou moeten worden op schuldhulpverlening.

OVERIG NIEUWS

EVENT
Ondanks de lockdown en het thuisonderwijs zijn wij ook nu achter de schermen nog bezig met de
voorbereidingen voor activiteiten die dit schooljaar hopelijk nog wel door kunnen gaan! Want hoewel
we uiteraard de veiligheid van kinderen en het team vooropzetten en helaas geen gebruik kunnen
maken van uw geweldige hulp, vinden we dat vooral ook zulke gezellige activiteiten doorgang moeten
vinden, zo nodig in een aangepaste, veilige vorm.
Daarom de volgende informatie over een aantal activiteiten, waarmee we bezig zijn:
Carnaval: Het is natuurlijk nog even de vraag wanneer de scholen weer opengaan. Als dit voor de
carnavalsvakantie is, dan zijn we van plan om een kleinschalige carnavalsviering te organiseren. Helaas
kan er daarbij dit jaar niet gehost of polonaises gelopen worden. Hoe deze aangepaste carnavalsviering
zal worden ingevuld, hoort u later.

Schoolfotograaf: Ook dit jaar zal Kiek Schoolfoto weer foto’s komen maken. Er zullen portretfoto's,
groepsfoto's en broer-zus foto's worden gemaakt. Mocht het nodig zijn om hierin aanpassingen te
doen i.v.m. de veiligheid, dan zorgen we daar uiteraard voor. De schoolfotograaf komt op de volgende
data: vrijdag 26 maart locatie Roek, woensdag 31 maart locatie ‘t Heike, donderdag 1 april locatie
MFA De Smelen.
Schoolreis: We hopen van harte dat de schoolreis dit jaar wel door kan gaan! De schoolreis stond
gepland op donderdag 8 juli. In verband met de grote groep kinderen, waarmee wij een park bezoeken,
was deze datum echter niet meer mogelijk. Om die reden is de schoolreis verzet naar vrijdag 9 juli. De
bestemmingen houden we uiteraard nog even geheim!
Inzamelactie Stichting Jarige Job: Zoals ieder jaar hadden wij voor de kerstvakantie een goede doelen
actie. Dit jaar was dat het inzamelen van speelgoed voor Stichting Jarige Job, een stichting die
verjaardagsboxen vult voor kinderen die in armoede opgroeien. Voor de scholen sloten, was er al
heel veel ingezameld door de kinderen van onze school. Wat geweldig! In eerste instantie was onze
intentie om de actie nog even voort te zetten na een korte lockdown. Nu de lockdown langer gaat
duren, hebben we besloten de actie af te ronden. Het ingezamelde speelgoed zal binnenkort worden
verzameld en via Post.nl verstuurd worden naar Stichting Jarige Job. Uiteraard brengen we u via onze
Social Media kanalen op de hoogte van het resultaat van deze actie! Via deze weg willen we u en
natuurlijk de kinderen alvast hartelijk bedanken voor de enthousiaste inzameling! We gaan Stichting
Jarige Job en daarmee heel veel kinderen ontzettend blij maken!

WEBSITE
De website van OBS Dick Bruna is al enige tijd toe aan een opknapbeurt! Op dit moment worden de
eerste stappen gezet om nog dit voorjaar een nieuwe volledig herziene website te gaan lanceren. Deze
website zal recht doen aan datgene waar OBS Dick Bruna voor staat. Wij houden u op de hoogte.

NADIJA
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Na bijna 12 jaar ga ik op 12 februari afscheid nemen van de Dick Bruna. Ik ga na de Carnavalsvakantie
starten bij onderwijsinstelling het Zuiderbos in Veldhoven. Ik heb super veel zin in deze uitdaging, maar
het betekent wel, dat ik van mijn collega’s, de kinderen en ook u als ouder afscheid moet gaan nemen.
En dan ook nog in deze tijd, waarbij we elkaar weinig zien.
Ik wil bij deze alle kinderen waarmee ik heb mogen werken, bedanken voor jullie
inzet en gezelligheid. Ik heb altijd met veel plezier met jullie mogen werken. En
natuurlijk wil ik de ouders ook bedanken, vooral de afgelopen jaren heb ik met
veel ouders mogen samenwerken, vanuit mijn rol binnen het Eventteam.
Ik wens jullie allemaal veel goeds voor in de toekomst en wie weet komen we
elkaar nog wel tegen.
Groetjes,
Nadija Fleskens
Onderwijsassistente en Rots & Water-trainer

