
 

  



 

 

 

 

 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen.  
Het zou fijn zijn als alle nieuwe broertjes en zusjes van leerlingen op onze school die dit schooljaar nog 
starten, z.s.m. aangemeld 
worden via info@obsdickbruna.nl of patriciadehond@rbobdekempen.nl . Vermeld dan de voor- en 
achternaam van de nieuwe leerling, de geboortedatum, het adres, de naam van broertje(s)/zusje(s) en 
de groep waarin zij zitten. We nemen contact met u op om de aanmeldingsprocedure te starten.  

 

Gevonden voorwerpen op de MFA.  
Op de MFA liggen veel gevonden voorwerpen. Omdat ouders nu niet in de school kunnen komen, groeit 
de stapel. Op woensdag 18 november om 12.15 uur en op vrijdag 20 november om 14.15 uur willen we 
de spullen uitstallen bij de grote trap op de speelplaats. Kijkt u of er spullen van uw kind bijliggen? 
Mocht het onverhoopt regenen, dan schuiven we het een week op.  

 

Fietsen en honden op de speelplaats.  
Bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen willen we u vragen om niet op de speelplaats te fietsen. 
Ook willen wij u vragen om geen hond mee te nemen op de speelplaats.  
We zien dat de meeste ouders de gevraagde afstand op de speelplaats in acht nemen, daar zijn we blij 
mee!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nog even en Sinterklaas en de Pieten zullen weer in Nederland zijn! Als ze natuurlijk veilig aankomen... 
Ondanks dat deze Sintviering door de Corona maatregelen anders zal zijn dan voorgaande jaren, hebben 
we samen met de OR een alternatief gevonden om er voor de kinderen toch een gezellige dag van te 
maken. We vertellen u hierover via deze weg graag al wat meer:  
 
Zoals u weet, is het streven om zo min mogelijk volwassenen aanwezig te laten zijn in onze gebouwen, 
afgezien van personeel. Helaas hebben we om die reden moeten besluiten dat een fysiek bezoek van 
Sint en Pieten dit jaar niet mogelijk is. Als alternatief hierop zal er in alle groepen een persoonlijke video 
van de Sint worden getoond, waarop hij de kinderen van OBS Dick Bruna toespreekt. Daarnaast hebben 
we een verhaallijn bedacht, waarin de cursus ‘Piet voor 1 dag” centraal staat.  
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De kinderen kunnen met/in hun groep deelnemen aan deze cursus, waarin zij worden opgeleid tot 
Piet. Zij moeten hiervoor opdrachten doen, zoals Pietengym, cadeautjes inpakken en dansles (naar 
dansinstructie van Dansschool Dédé uit Veldhoven). Toeval wil dat onze onderwijsassistenten de cursus 
eerder al bij Sinterklaas hebben gevolgd en behaald. Daarom zullen zij op 3-12 verkleed als 
Pieten de groepen bezoeken om in alle groepen het klassencadeau te brengen en in de groepen 1-4 ook 
de individuele cadeautjes. Daarnaast zijn deze “Pieten voor 1 dag” natuurlijk heel benieuwd of het de 
kinderen ook is gelukt om de cursus met goed gevolg af te ronden! Naast deze Pietenbezoeken zal de 
leerkracht er uiteraard voor zorgen dat 3-12 een gezellige dag wordt in zijn/haar groep! Handig om te 
weten: Naast onze eigen verhaallijn over de cursus “Piet voor 1 dag”, volgen wij ook het 
Sinterklaasjournaal van de NTR. Op https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/  zijn veel leuke filmpjes, Podcasts 
en activiteiten te vinden.  
 
Nog wat belangrijke data:  

• 14-11: Aankomst Sinterklaas in Nederland!  
• 23-11: Alle kinderen nemen een schoen mee naar school.  
• 25-11: Alle kinderen mogen hun schoen zetten in de klas.  
• 2-12: De kinderen van groep 5-8 nemen hun surprise mee naar school.  
• 3-12: Sintviering en surprise in de groepen 5-8!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

De afgelopen weken hebben de kleuters gewerkt aan het thema 
herfst. Sommige kleutergroepen hebben een gezellig 
herfstwandeling door het dorp gemaakt.  
  
 
 
 
 
 

 
 

Nog 3 weken en dan is het Sinterklaasfeest. Daarom gaan we met de 
kleuters werken aan het thema Sinterklaas. Waarbij er wordt verkleed als 
Sinterklaas en Piet en geknutseld. Ook volgen we dagelijks het 
Sinterklaasjournaal, wat zoals gewoonlijk weer erg spannend is!  

 

 

 

 

 

 

In groep drie kwam Dina Dikke Derrière op bezoek. Zij legde uit dat 
de letter d een ronding aan de achterkant heeft. Dat gaan ze nooit 
meer vergeten!  
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In groep 4 hebben de kinderen geoefend met wegen. Ze hebben ontdekt hoeveel 1 kilo is en welke 
producten samen 1 kilo wegen. Daarnaast hebben ze in de klas gekeken welke spullen meer of minder 
dan 1 kilo wegen. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het begin van het schooljaar zijn we in groep 6, net als in de groepen 3, 4, 5 en 
7, gestart met de nieuwe rekenmethode Pluspunt. Deze methode is veel anders 
dan de methode die wij hiervoor gebruikten en dat vinden wij, de leerlingen uit de 
groepen 6, erg fijn. Er worden niet alleen niet meer allerlei verschillende doelen 
door elkaar aangeboden, maar ook zijn er veel lessen waarin we handelend bezig 
zijn. Zo hebben sommige groepen al gewerkt met een Rekenlab, terwijl we ook 
al mochten rekenen met echte cake of ballonnen. Deze nieuwe methode maakt 
het rekenen dus niet alleen leerzamer en makkelijker, maar ook veel leuker.   
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In de groepen 7 hebben we, naast de reguliere lesstof, nog een aantal leuke en 
leerzame activiteiten op het programma staan. Allereerst doen we mee met 
het project ‘Nederlands leest junior’, waarbij alle kinderen van de groepen 7 
en 8 een boek cadeau krijgen. Het boek van dit jaar heet ‘Dwars door de 
storm’ en gaat terug naar de periode net na de Tweede Wereldoorlog. De kinderen 
lezen er in de klas en/of thuis in. Naar aanleiding van het boek ontstaan mooie 
gesprekken in de groepen. Ook zijn we in alle groepen 7 bezig met het project 
‘Mediamasters’. Naar aanleiding van een verhaallijn krijgen de kinderen allerlei opdrachten. Ze leren 
hierdoor, hoe ze verstandig met sociale media kunnen omgaan. Bijvoorbeeld hoe ze een sterk 
wachtwoord kunnen maken en hoe ze nepnieuws van echt nieuws kunnen onderscheiden. De kinderen 
zijn laaiend enthousiast over ‘Mediamasters’ en ook thuis kunnen ze met de extra opdrachten aan de 
slag. Vrijdag 13 november is de laatste dag dat de groepen de finale kunnen spelen. Daarna is de 
wedstrijd in de klas afgelopen, maar de opdrachten zijn thuis nog allemaal te spelen.  
 
 
 

Eind november staan de voorlopige adviesgesprekken 
gepland, we bespreken samen met de ouders en kinderen het voorlopige advies 

en de doelen waar de komende periode nog aan gewerkt kan worden. De kinderen 
krijgen op dit moment informatie omtrent de verschillende VO-
scholen en de niveaus. Op verschillende scholen zijn er mogelijkheden om 

informatiebijeenkomsten bij te wonen op school of online.  
We lezen net zoals in groep 7 het boek “Dwars door de storm”, geschreven door Martine Letterie.   
De lootjes voor surprise zijn getrokken en we kijken uit naar 3 december, de dag waarop de 
Sinterklaasviering gepland staat.   
 

 

 

 

 

o De landelijke opbrengst van de Kinderpostzegelactie dit jaar 7,6 miljoen euro bedraagt;  
o Onze school deze week in het Veldhovens Weekblad heeft gestaan in verband met de 

Zwerfvuilactie in Veldhoven;  
o We in de komende donkere maanden (weer) mee gaan doen aan de actie Reflection Day;  
o We daarom graag de gele reflecterende hesjes, die de kinderen vorig schooljaar 

gekregen hebben tijdens deze actie, weer willen inzetten;   
o We u vragen om met uw kind te kijken, voor zover dat nog niet gebeurd is, of uw kind dit 

hesje nog heeft;  
o We u willen vragen om het hesje na afloop van deze actie te bewaren, om volgend schooljaar 

weer te gebruiken; dit in het kader van duurzaamheid;  
o Er op onze school op alle locaties een inleverpunt is voor lege baterijen;  
o We op die manier meewerken aan een beter milieu;  
o We het belangrijk vinden dat de leerlingen hier hun steentje aan kunnen bijdragen;  
o De kinderen zich weer aan kunnen melden voor een typecursus welke verzorgd wordt door 

Typetuin. Op de volgende pagina vindt u hier meer informatie over. 
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Betreft: Typecursus de Typetuin gaat weer van start! 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2021 op OBS Dick 
Bruna (loc. Roek) de groepstypecursus van de Typetuin.  
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.  
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken 
sneller  
en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren 
typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede 
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen 
spellen. 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een 
groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op 
zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

 
Startdatum: maandag 8 maart 2021 
Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur 
Leslocatie: OBS Dick Bruna (loc. Roek), Roek 19 5508 KE VELDHOVEN 

 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar je 
typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Schrijf in voor 1 januari en ontvang €25,- korting.  
Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.  
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Team van de Typetuin 
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