
Schoolnieuws voor alle ouders februari 2020.          

 

Kalender. 
Woensdag 12 februari staan de rapporten open in Parnassys 
Donderdag 13 en dinsdag 18 februari oudergesprekken van groep 1 t/m 7 
Dinsdag 18 en donderdag 20 februari adviesgesprekken groep 8 
Woensdag 19 februari rapport mee 
Vrijdag 21 februari 12.00 uur carnavalsvakantie 
Maandag 2 t/m Vrijdag 6 maart studiereis, de kinderen zijn vrij 
Dinsdag 10 maart ouderavond Lentekriebels van 19:00 tot 20:30 op locatie MFA. 
Maandag 16 t/m vrijdag 20 maart Week van de Lentekriebels 
Maandag 23 maart t/m 20 mei Project Kunstweken  
Woensdag 20 mei Kijkmiddag Kunstweken 12.15 uur tot 13.00 uur  
 

Informatie vanuit de directie 

Verlofaanvragen. 
Als interim-directeur constateer ik dat er op onze school veelvuldig extra verlof wordt aangevraagd. 
Dit verlof kan alleen worden toegekend op grond van de criteria zoals u deze in de bijlage kunt lezen. 
De inspectie voor het onderwijs ziet nauwgezet toe op naleving van deze wetgeving. Ik zou u dan 
ook willen verzoeken om alvorens verlof aan te vragen, de bijlage aandachtig te lezen. Dit om 
teleurstellingen in de toekomst te voorkomen. Deze tekst en aanvraagformulier kunt u ook vinden 
op onze website onder het kopje ‘verlof’. 
 

Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie: 21 dec 2020 t/m 1 jan 2021 
Carnavalsvakantie: 15 t/m 19 febr 2021 
2e Paasdag: 5 april 2021 
Koningsdag: 27 apr 2021 
Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021 
2e Pinksterdag: 24 mei 2021 
Zomervakantie: 26 juli t/m 3 sept 2021 

 

Informatie vanuit het Kennisteam Kunst en 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 gratis een echte wenskaart als 
aanmoediging.  
Alle groepen gaan eerst kennis maken met het leven en werk van een beroemde kunstenaar: 1 en 2 
met Mondriaan/Kandinsky, 3 en 4 met Warhol/Haring, 5 en 6 met Van Gogh/Miró en 7 en 8 met 
Matisse/Picasso. Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.  
Noteer alvast woensdag 20 mei in uw agenda. De kinderen zullen dan hun kunstwerken 
tentoonstellen.  
Na afloop van het thema DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op 
internet zodat iedereen het werkstuk kan komen bewonderen. 
 
 

Informatie vanuit verschillende groepen. 
 

1-2. 

 
Van 22 januari t/m 1 februari zijn de nationale voorleesdagen. Deze week staat in het teken van 
boeken en voorlezen.  
Op woensdag 22 januari hebben de leerlingen van groep 1-2 het voorleesontbijt gehad. In de pyjama 
naar school is toch wel heel bijzonder! Per klas hebben ze samen ontbeten en ondertussen werd er 
een boek voorgelezen door de juf. Daarnaast hebben de groepen 1-2 een voorleesbezoek gehad van 
de voorleeskampioen van onze school Robin, die het boek de “Hapgrage krokodil” voorlas. Tot slot is 
er nog iemand van de bibliotheek voor komen lezen uit het boek  “Moppereend” m.b.v. een 
vertelkastje. Wat is lezen toch leuk! 
 



In de week van 3 februari sluiten de kleuters het thema van de boeken af door aan elkaar het thema 
te presenteren waar ze de afgelopen vier weken rondom hebben gewerkt.  
 
Na het themaboeken beginnen we met het thema Carnaval. Twee weken lang 
mogen de kinderen zich verkleden in de huishoek en knutselen over Carnaval. 

3-4. 
Letterfeest in groep 3!! 

De leerlingen van groep 3 hebben de afgelopen maanden ontzettend hard 

gewerkt en kennen nu alle letters. Tijd voor een feestje! Op vrijdag 17 januari 

heeft daarom op alle drie de locaties het letterfeest plaats gevonden.  

Een middag vol leuke en gezellige activiteiten rondom letters en woorden. Alle 

kinderen hadden een zelf geknutselde letterkroon en straalde van oor tot oor.  

Natuurlijk hoort er bij zo’n knappe prestatie ook een diploma. Aan het eind van de middag waren 

daarom alle ouders uitgenodigd om bij de uitreiking van deze diploma’s aanwezig te zijn. 

Het was een erg gezellige middag!     

Wij zijn trots op alle leerlingen van de groepen 3!! 

 

5-6. 
 
De groepen 5: 
 
Groep 5B neemt momenteel deel aan de tennis clinics tijdens de gymlessen.  De kinderen die het 
leuk vinden, mogen meedoen aan een finaledag op 14 maart. Uit onze klas mogen 5 kinderen 
meedoen. Volgende week tijdens de gymles gaan we verder met de derde tennisles. De kinderen 
hebben vrijdag 31 januari een informatiebrief meegekregen over de finaledag. 
 
Op het gebied van muziek zijn we bezig met het spelen op blaasinstrumenten. Pieter van Art4you 
komt elke donderdagochtend muziekles geven aan onze klas. De kinderen hebben allemaal een 
instrument uitgekozen, deze zijn mee naar huis, zodat er ook thuis geoefend kan worden. Vanaf 
volgende week gaan we oefenen voor een heus concert! Hierover komt nog meer informatie, eerst 
nog even oefenen. 
 
Verder doen de groepen 5 vanaf februari mee met het project: Scoor een boek! 
Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren de Bibliotheek Veldhoven, Brede School Veldhoven 
en PSV een uniek leesprogramma uit: Scoor een Boek! Meer lezen én bewegen! 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.  
 • Tijdens De Aftrap op 7 februari bezoekt een leesconsulent de groep met een topselectie aan 
boeken, een scoreposter én een motiverende videoboodschap van de PSV-voetballer.  



• In De Rust praat de leesconsulent met de klas over de gelezen boeken en ontvangen ze opnieuw 
een videobericht van de voetbalspeler. 
 • Na 9-10 weken boeken ‘scoren’, is het tijd voor Het Fluitsignaal. Tijdens deze sportieve afsluiting 
wordt ook de Eindscore bekendgemaakt: hoeveel boeken hebben de leerlingen samen gelezen? 

 
De groepen 6: 
We hebben als team een zeer leerzame, actieve workshop gevolgd over bewegend leren (Zit met 
Pit). Uiteraard zijn wel zelf meteen in de klas aan de slag gegaan: 

 
 
 
Groep 6B: In het kader van de week van Poëzie hebben we veel verschillende gedichten gelezen en 
daarbij ook grappige limericks geschreven. 
 

 
 

7-8 
Groep 7d heeft de start gemaakt met Rots & Water training. Iedere week is er een les, verzorgd door 
Nadija Fleskens. De kinderen oefenen hier vaardigheden, waarmee ze zich onafhankelijk leren 



opstellen om eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om met anderen samen te werken, te spelen 
en te leven (Water).   
Voorafgaand aan de start van de training is er een ouderbijeenkomst geweest waarin informatie 
werd gegeven en waarin oefeningen uit de training werden gegeven aan ouders. 
 
 

Wist u dat.. 
 U in Parnassys via het ouderportaal adreswijzigingen en verandering van telefoonnummer 

zelf aan kunt passen.  

 Bij controle bleek dat dit niet overal klopt. Het is fijn als u dat zelf even controleert en 
aanpast. 

 In de app en op de website nu ook deze nieuwsbrief te lezen is 

 Op zaterdag 4 april het jaarlijks INTERSPORT-schoolkorfbaltoernooi plaatsvindt. Voor een 
online aanmeldformulier en/of meer informatie kunt u terecht bij Cindy Bakker (moeder van 
Wessel uit groep 7A) of Inge Vermeulen (moeder van Maud Vermeulen uit 1/2D en Tess 
Vermeulen uit 3D). Mail: schoolkorfbaldickbruna@gmail.com Opgeven kan tot vrijdag 21 
februari. Op de site van OBS Dick Bruna vindt u hier meer informatie over. 

 We op 21 februari carnaval vieren op school. Informatie hierover vindt u in de bijlage 
onderaan deze nieuwsbrief. 

 U in deze bijlage ook het e-mailadres vindt waar u zich kunt opgeven als hulp. 

 Op 13 en 18 februari de gevonden voorwerpen uitgestald liggen. Graag even kijken of er iets 
van uw kind bij ligt. Niet opgehaalde spullen gaan naar een goed doel. 

 U op de site van OBS Dick Bruna een flyer vindt met informatie over een EHBO-cursus voor 
kinderen. 

 
 
 

Vanuit CJG. 

Op 20 januari was het laatste inloopspreekuur van Sanne Meeuwis op de Dick Bruna.  
In de tussentijd dat Renée van Dam er nog niet is, kunt u, bij vragen en nieuwe aanmeldingen, het 
CJG benaderen via: JMWVeldhoven@lumenswerkt.nl  
Vanaf maandag 9 maart zal Renée van Dam starten met de inloopspreekuren.  
 
Renée van Dam 
Telefoonnummer: 06 55 40 93 65 
E-mailadres: r.v.dam@lumenswerkt.nl 
 
 

Bijlage verlofregeling. 

 
Artikel 1   

Algemeen 

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers 

de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt.  
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een 

kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van 

het twaalfde schooljaar. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog 

niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het 

volgen van het onderwijs. Volgens de leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken. Het 

'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er 
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gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig 

zijn. 
De verlofregeling is te vinden op de website van de school. Ouders dienen zich bij vragen eerst te 

richten tot de directeur. De directeur kan te allen tijde contact opnemen met de leerplichtambtenaar 

voor advies. 

  

Procedure aanvraag verlof 

       De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes 

weken van tevoren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand van het formulier 

wat u vindt op onze website. (TIP: bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en 

daarna eventueel de boeking te regelen); 

       Ook voor kinderen van 4 jaar welke nog niet leerplichtig zijn, dient schriftelijk verlof aangevraagd te 

worden; 

       Iedere aanvraag dient, indien van toepassing, samen met het bewijsstuk (kaart, uitnodiging) te 

worden ingediend; 

       De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen 

of weigeren van het verlof, conform de wetgeving; 

       In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op; 

       Bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is 

goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig. 

  

Criteria voor toekennen van verlof 

De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende 

één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien 

dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd 

met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de 

leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind 

en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van 

een nieuw schooljaar. 

  

Gewichtige omstandigheden zijn: 

• Verhuizing 

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. 

• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders. 

• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders. 

• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging (voor nadere uitleg zie 

verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging). 

• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg 

met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar 

noodzakelijk. 

• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad: 

periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing 

leerplichtambtenaar noodzakelijk. 

• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In 

voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk 

werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook Verlof door overmacht 

of andere gewichtige omstandigheden. 



• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen. 

  

Graden in verwantschap 

1e graad: ouders 

2e graad: grootouders, broers en zussen 

3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen) 

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes. 

  

Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging 

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 

levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste 

situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn 

ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. Voor de 

volgende religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval verlof. Bij de 

feesten staan geen data. Verreweg de meeste religieuze feesten hebben geen vaste datum.  

  

  

Joodse feestdagen  

Joods Nieuwjaar 

Grote Verzoendag 

Loofhuttenfeest 

Vreugde der Wet 

Feest van het Licht 

Lotenfeest 

Joods Paasfeest 

Feest van Gods openbaring 

Rosj Hasjanah 

Yom Kippoer 

Soekot 

Simchat Thora 

Chanoeka 

Poerim 

Pesach 

Sjavout 

Islamitische feestdagen  

Offerfeest 

Islamitisch nieuwjaar 

De tiende dag 

Geboortedag van de profeet Mohammed 

Hemelreis van de profeet Mohamed 

Nacht van de lotbezegeling 

Suikerfeest 

led-al-Adha 

Al Hijra 

Asjoena 

Milad an-nabil 

Lailat al-Mi'raj 

Lailat al-Bara'at led-al-Fitr 

Hindoeïstische feestdagen  

Lentefeest 

Lichtjesfeest 

Holi Phagua 

Divali 



 
Er zijn eventueel andere feestdagen of bijeenkomsten die verbonden zijn aan geloofs- of 

levensovertuiging. Bij twijfel kan men altijd overleggen met de leerplichtambtenaar. 

  

Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden 

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) 

zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten 

de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien 

lesdagen in een schooljaar gaat (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school 

bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.  

Gaat het om meer dan tien dagen in één schooljaar dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een 

besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit nadat hij de directeur heeft gehoord. Bij een 

beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen 

onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin.  
 

Bijzondere talenten 

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij 

hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen 

vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze 

afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen 

buiten deze regeling. Bij een overschrijding van tien lesdagen is overleg met de leerplichtambtenaar een 

vereiste. 

  

Vakantie onder schooltijd 

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt 

aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 

       1. 

Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als 

tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.  

       2. 

De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. 

       3. 

De directeur van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 

13a lid 1 Leerplichtwet 1969 verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te 

worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een 

piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op 

te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn en worden aangetoond door bijvoorbeeld een 

accountantsverklaring, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische 

problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de 

omzet wordt behaald is onvoldoende. 

  

Geen gewichtige omstandigheden zijn: 

• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.  

• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te 

laat boeken of welke andere reden dan ook. 



• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om 

huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal 

toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld. 

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn. 

• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie 

wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.  

• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens 

huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld). 

• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. 

Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden. 

• Vakantie in verband met gewonnen prijs. 

• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van 

verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. 

bijzondere talenten). 

  

Procedure melding ongeoorloofd verzuim 

• Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim of het vermoeden van ongeoorloofd verzuim dan dient 

dit schriftelijk (post of email) gemeld te worden bij de leerplichtambtenaar. Graag in deze melding 

zoveel mogelijk gegevens van de leerling, het verzuim en de school vermelden. Let op, bij wettelijk 

verzuim (ongeoorloofd verzuim van meer dan 16 uur les of praktijktijd gedurende één periode van vier 

opeenvolgende lesweken, art. 21 Lpw) moet de school direct melding doen aan de leerplichtambtenaar. 

• Na een melding neemt de leerplichtambtenaar eventueel contact op om meer gegevens rondom de 

melding te verzamelen. 

• Naar aanleiding van deze melding ontvangen de ouders een waarschuwingsbrief met het verzoek 

contact op te nemen met de leerplichtambtenaar. 

• Tijdens het contact met de leerplichtambtenaar moeten zij uitleggen wat de reden was dat hun 

kind/kinderen afwezig was/waren. 

• Naar aanleiding van dit contact volgt er een oordeel van de leerplichtambtenaar. Dit wordt zowel 

ouders als school schriftelijk medegedeeld. Er zijn de volgende resultaten mogelijk: 

-Het contact heeft geleid tot afdoende verklaring en er worden verder geen stappen ondernomen.  

-Er volgt een waarschuwing. 

-Er wordt een zorgmelding gedaan (indien het verzuim een signaal is van een zorgelijke situatie). 

-Er volgt een Halt-verwijzing (mini-proces-verbaal). 

-Er volgt een proces-verbaal. 

• Indien ouders al eerder een waarschuwing hebben gehad wegens ongeoorloofd verzuim dan wordt bij 

wederom een oordeel van ongeoorloofd verzuim een procesverbaal opgemaakt. 

  

Bezwaar 

Tegen besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn bezwaar en beroep mogelijk. Dit geldt 

ook in het geval van een aanvraag voor verlof. Ouders moeten een bezwaarschrift binnen zes weken 

indienen bij het bestuursorgaan (directeur of leerplichtambtenaar) dat het besluit heeft genomen. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:  

- naam en adres van belanghebbende; 



- dagtekening (datum); 

- omschrijving van het besluit dat is genomen; 

- argumenten die duidelijk maken waarom de aanvrager niet akkoord gaat met het besluit;  

De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de aanvrager 

schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen. Dit gebeurt binnen acht 

weken. 

Zijn de ouders het dan nog niet eens met het besluit, dan kunnen ze op grond van de AWB binnen zes 

weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Een 

beroepschrift indienen heeft geen schorsende werking. 

 

Bijlage carnavalsfeest. 

 

 

Carnaval op OBS Dick Bruna! 

Maandag 17 februari: Rode Neuzen dag 

Dinsdag 18 februari: Gekke gezichten dag: Leef je uit met schmink of een masker! 

Woensdag 19 februari: Polonaisedag 

Donderdag 20 februari: Gekke haren/hoedjes dag. 

Vrijdag 21 februari: Carnavalsviering. 

Het carnavalsfeest zal ook dit jaar weer een knallend feest worden. 

Alle groepen starten ’s morgens in hun eigen lokaal, met uitzondering van groep 6E en 7D. Zij zullen 

aansluiten bij de carnavalsviering op de MFA. Ze starten en eindigen de ochtend op deze locatie.  

De kinderen zijn om 12.00 uur uit. 

Huishoudelijke mededelingen: 

- Tijdens het feesten wordt voor ranja en chips gezorgd. De kinderen nemen zelf ook gewoon fruit en 

drinken mee. 

- In verband met de brandveiligheid mogen geen serpentines en confetti mee naar school worden 

gebracht. 

- Om verlies en eventuele ongelukjes te voorkomen, willen we u ook vragen om losse attributen, zoals 

zwaarden, pistolen en toverstafjes zoveel mogelijk thuis te laten. 

- Vergeet u op te geven om te komen helpen bij de activiteiten tijdens de carnavalsviering! Dit kan via 

eventobsdickbruna@rbobdekempen.nl 

mailto:eventobsdickbruna@rbobdekempen.nl


Wij gaan er weer een spetterend feest van maken met en voor de kinderen! 

Groeten, Team en Eventteam OBS Dick Bruna. 

 

  

 


