VANUIT DIRECTIE

Beste ouders/verzorgers van OBS Dick Bruna,
Zoals u weet is vrijdag 19 maart mijn laatste werkdag op de Dick Bruna. Ik sluit een hele fijne
periode af op een mooie school, met enthousiaste kinderen, met betrokken ouders en met een
team dat het onderwijshart op de goede plaats heeft zitten. Op deze plaats wil ik iedereen van
harte bedanken voor het vertrouwen dat in mij gesteld is.
Met hartelijke groet,
Antoinette van Zuijlen
(nog heel even) directeur OBS Dick Bruna

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Afgelopen donderdag heeft de MR van onze school unaniem ingestemd met het voorstel voor vakanties
en studiedagen voor het nieuwe schooljaar. Omdat het ons prettig voor u lijkt om deze data alvast te
weten – bijvoorbeeld i.v.m. boeken van vakanties – delen we ze op deze plek met u. Het overzicht van
mogelijk extra vrije middagen of dagen volgt zo snel mogelijk.
Schoolvakanties en nationale feestdagen
Eerste schooldag ma 06-09-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (Carnaval)
2e Paasdag
Meivakantie (inclusief Koningsdag en
Bevrijdingsdag)
Hemelvaartsdag en extra vrije vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen team – leerlingen vrij
Studiedag schoolontwikkeling
RBOB studiedag
Studiedag schoolontwikkeling
Studiedag schoolontwikkeling
Studiedag teambuilding

Van

Tot

25 okt
27 dec
28 feb
18 apr
25 apr

29 okt
7 jan
4 mrt

26 mei
6 juni
25 juli

27 mei

23 sept
5 okt
6 dec
28 mrt
17 juni

6 mei

2 sept

VANUIT DE GROEPEN

1-2
Elke kleuterklas is met een thema bezig a.d.h.v. een prentenboek.

Groep 1-2 A – Kikker en een heel bijzondere dag.
Deze klas heeft een groot feest in de klas!

Groep 1-2 B – Wat zit er in je buik, mama?
De kinderen leren alles over baby's.
Ze mogen er in de huishoek zelfs voor zorgen.

Groep 1-2 C - Alfabet. De letterdief steelt elke dag een letter!
We leren veel over letters en woorden, we maken een trein
van onze eigen naam met de letters van de letterdief.

Groep 1-2 D – Woeste Willem. Dit boek gaat over een stoere piraat
die uiteindelijk niet zo stoer blijkt te zijn. Schip Ahoy!

Groep 1-2 E – Wilde dieren in het woud.

Groep 1-2 F – Letterwinkeltje. De kinderen hebben zelf al een
letterwinkeltje gemaakt.

Groep 1-2 G – Wilde dieren in het woud.

.

Groep 1-2 H- Rupsje nooit genoeg. De klas werkt
rondom het boek Rupsje nooit genoeg. Ze hebben
het boek zelfs al in het Engels gehoord! Nu zijn ze
begonnen met zelf zaaien van groenten. Misschien
lust het rupsje dit ook wel?!

3
Wat een gekke weken hebben we gehad de
afgelopen periode qua weer. Eerst in de
carnavalsvakantie volop sneeuw en ijs. Daarna brak
de lente door! Voor de carnavalsvakantie hadden we
verschillende knutselwerken gemaakt met als thema
"winter en sneeuw” en nu zit de lente in onze bol!

We zijn begonnen met de afname van de AVI. We weten nu dus bijna van iedereen op welk leesniveau
ze zitten. Daarom zijn we in de klas ook begonnen met duolezen. Dat betekent dat je samen met een
klasgenoot uit hetzelfde boek leest. Eerst leest de een één zin en daarna de ander. Super leuk is dat! Kijk
maar eens hoe goed wij dat kunnen:

De groepen 4 zijn bezig met de citotoetsen voor rekenen, spelling, begrijpend
lezen en lezen. Wat zijn ze hard aan het werk. Tussen de citotoetsen door wordt
er flink gewerkt aan alle vakken en krijgen de kinderen uit groep 4 ook de
mogelijkheid om een spreekbeurt of boekbespreking te maken en te presenteren. Erg
spannend natuurlijk, maar wat super knap en leuk wat ze laten zien aan de klas. De
onderwerpen variëren van dino's tot de ruimte maar ook de huisdieren van thuis komen terug. Er
worden spullen meegenomen en er worden prachtige Powerpoint presentaties gemaakt.
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Ook zijn we tijdens de Lockdown begonnen met het aanbieden van de tafelsommen. Vol enthousiasme
gaan de kinderen hiermee aan de slag. Ze kunnen hier een tafeldiploma mee verdienen. Een mooi doel
om hier veel mee te oefenen op school en thuis.

De komende week (16 t/m 19 maart) is er weer de week van de lentekriebels. Elk jaar hebben we een
speciaal thema voor de week. Meer informatie kunt u onderaan de nieuwsbrief lezen.
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In groep 5 zijn we momenteel bezig met de Citotoetsen voor lezen, rekenen,
spelling en begrijpend lezen.
Veel kinderen hebben intussen ook al hun boekpresentatie gedaan. Er zijn mooie
boekendozen geknutseld en interessante PowerPointpresentaties gemaakt. Heel
knap!

Om de kinderen lekker te laten genieten van
leuke boeken zijn we met het leesproject Scoor
een boek! bezig.
Dit is een uniek programma van de Bibliotheek,
de Brede school en PSV. Het leesprogramma
verbindt lezen en sport door profvoetballers in
te zetten als rolmodellen. Doel van Scoor een
boek! is kinderen stimuleren om met plezier
(meer) te lezen en te bewegen.
Ook thuis kun je hieraan meedoen als
gezin. Via https://www.scoorthuis.nl/ kun je
aan de slag met leuke opdrachten rondom taal,
lezen en bewegen. Van de leerkrachten
hebben jullie een inlogcode ontvangen.

Op https://www.schoorthuis.nl/ is nog een instructievideo te vinden.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen veel leeskilometers maken!
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De coronakapsels in groep 6.....

Gelukkig hebben de meeste kinderen inmiddels de kapper kunnen bezoeken, maar we hebben veel
plezier gehad om en met elkaar. Daarnaast is er in de groepen 6 ook hard gewerkt aan de CITO toetsen.
Volgende week is de week van de "Lentekriebels"…. Bij sommigen kriebelt dat nu al want we kennen
het nog van voorgaande schooljaren!

Tevens deden we nog
dit superleuke experiment. Wat is het effect
van ecoline op een bosje witte
tulpen, fantastisch!
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We hebben in de groepen 7 na de voorjaarsvakantie heel hard gewerkt. Veel
leerstof is herhaald. Het was duidelijk, dat de leerlingen in de lockdown hard
gewerkt hadden, maar dat het fijn was om over de stof nog eens extra uitleg te
krijgen in de klas. We zijn momenteel ook hard aan het werken aan de
Citotoetsen van M7, waarin de kinderen kunnen laten zien wat we hebben geleerd de afgelopen tijd. In
de middagen hebben we een wat luchtiger programma, zoals knutselen, muziek en schooltv.

In de afgelopen weken hebben de leerlingen van de groepen 8 hun
Onderwijskundig Rapport gekregen met daaraan gekoppeld hun definitieve
advies voor het Voortgezet Onderwijs. Met dit advies kunnen ze zich komende
week gaan aanmelden op de middelbare school van hun keuze. In de groepen
zijn we hard aan het werk geweest met herhalen van de stof en de midden 8
toetsen van CITO. In de komende weken komt er gelukkig weer ruimte voor
andere dingen. We gaan werken aan het project “De Kunstweken” waarin we
kennis maken met de schilder Pablo Picasso en zelf ook een kunstwerk in zijn stijl gaan maken. Verder
komt er een online les van bureau HALT over omgaan met groepsdruk. En als laatste starten we met
lentekriebels met volop informatie voor de bijna brugklassers en natuurlijk ook een beetje giebelen over
dit onderwerp.
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EVENT
Zoals we u eerder lieten weten, staat op de volgende data de schoolfotograaf op de planning:
• Vrijdag 26-3: locatie Roek
• Woensdag 31-3: locatie Heike
• Donderdag 1-4: locatie MFA
In verband met de huidige Corona maatregelen en richtlijnen zijn wij ons aan het beraden in welke vorm
de schoolfotograaf op een veilige toch een bezoek kan brengen aan de school om mooie foto's te maken
van de kinderen. Vorig jaar hebben we er om dezelfde reden voor moeten kiezen om geen broer-zus
foto's te laten maken en als alternatief van de klassenfoto te kiezen voor een zogenaamde koppenkaart
met een portretfoto van alle kinderen. Wellicht moeten we hier dit jaar helaas ook voor kiezen. Zodra
we hierover een besluit hebben genomen, hoort u dit van ons.
Hetzelfde geldt voor de Paasactiviteit en de Koningsdagactiviteit. Ook voor deze activiteiten zijn we in
overleg hoe we deze toch doorgang kunnen laten hebben, binnen de gestelde richtlijnen.
Voor alle activiteiten die voor dit schooljaar nog op de planning staan, geldt sowieso dat we ons uiterste
best gaan doen om deze, zo nodig in aangepaste vorm, door te laten gaan. Samen met het team en de
ouderraad proberen we steeds weer creatieve oplossingen te bedenken om voor de kinderen juist ook
deze leuke activiteiten door te kunnen laten gaan!

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt bijvoorbeeld of
meisjes ook een piemel hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Het is
belangrijk dat ouders en leerkrachten betrouwbare informatie aan kinderen geven zodat zij goed aan
kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen.
De week van de Lentekriebels vindt dit jaar plaats van 16 t/m 19 maart. Het is ontstaan om relationele
en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele
vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen,
leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik.
Elk jaar hebben we een speciaal thema voor de Week.
Dit jaar is dat 'seksuele en gender diversiteit'. Met dit
thema besteden we op school aandacht aan seksuele
en genderdiversiteit. Zo kan elk kind zichzelf zijn op
school, en draagt het onderwijs bij aan een
samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd,
ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit,
genderexpressie en geslachtskenmerken.

START LOCATIE ZILVERACKERS

VANUIT DE GEMEENTE
Wilt u bij het brengen en halen van de kinderen ervoor zorgen dat de auto op een correcte manier
geparkeerd staat? Handhaving zal hier in de komende periode op toezien.
Op de stempas voor locatie De Roek is een foute vermelding gedaan. Het stembureau is van 13.00u tot
21.00u open. U kunt eventueel ook stemmen in een stembus, op het parkeerterrein bij het RKVVOveld van 7.30 tot 13.30u.

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
•
•

Er nog veel onduidelijkheid is over de coronamaatregelen en het naar school gaan.
Er daarom is de beslisboom in dit schoolnieuws toegevoegd.

PEUTERPROGRAMMA IK-OOK
Op het moment zijn wij met het thema ‘huisdieren’ bezig, dit is een van de
thema’s van Peuterplein. De kinderen hebben al verschillende mooie
creaties gemaakt en activiteiten gehad met betrekking tot dit thema.

De thema’s vanuit Peuterplein zijn wij op al onze locaties met een peuterprogramma aan het
implementeren, dit doen wij zodat onze manier van werken met thema’s overal gelijk is.
Niet alleen zijn wij bezig met het creatieve aspect maar ook een stukje zelfstandigheid te stimuleren,
denk hierbij aan zelf de jas aantrekken en rits dicht ritsen.
We willen dat kinderen spelenderwijs bekend raken met school, het schoolgebouw en de manier van
werken/spelen. Met andere woorden willen we ze graag voorbereiden op school door de drempel zo
laag mogelijk voor ze te maken.
Heb je interesse in het peuterprogramma? Neem een kijkje op onze website: www.ik-ook.nu of neem
contact op via veldhoven@ik-ook.nu.

