Schoolnieuws voor alle ouders.
11 september 2020

Kalender.
16 september: sportdag
23 september: start Kinderpostzegels
30 september: start Kinderboekenweek
2 en 5 oktober: studiedag, leerlingen zijn vrij

Vanuit directie.
Zoals u reeds heeft kunnen lezen in de e-mail van 9 september jl. start Antoinette van Zuijlen met
ingang van 28 september aanstaande. Wij zijn blij dat Antoinette zo snel kan starten. We zijn immers
volop onderweg met de ontwikkeling van de nieuwe onderwijsvorm op de Zilverackers. Voorlopig zal
ik daar mijn aandacht verder aan besteden en daarnaast zal ik Antoinette inwerken op onze school.
Binnenkort kunt u van ons een enquête verwachten voor de Zilverackers om gedachten, ideeën,
wensen en suggesties op te halen. Het is voor ons van groot belang om, alvorens onze plannen 100%
uit te werken, te kijken of deze matchen met onze denkwijze en invulling.
Daarnaast gaan we door met de professionalisering van leerkrachten en onderwijsassistenten en de
optimalisering van ons onderwijs op de drie andere locaties. Een aantal collega’s is in dit kader een
vervolgopleiding begonnen. We zien dat graag en ondersteunen dat dan ook van harte. Dit betekent
echter ook dat we meer gebruik moeten maken van onze invallers op de momenten dat onze juffen
zelf op school zitten of studieverlof genieten. Voor dit jaar hebben we dat prima weten in te vullen.
Menigmaal komen mij wat zaken ter ore die aan het schoolplein, aan de zijlijn van het hockeyveld,
de zwemles etc. ‘rond’ gaan over onze school. Daar is natuurlijk niks mis mee maar ik vind het
jammer om deze ‘praat’ te missen. Vaak zijn het kleine ergernissen, frustraties, ideeën soms wat
vertekende verhalen enz. Ik waardeer het enorm dat u met dit soort zaken gewoon bij me
binnenloopt. Ik heb daarvoor een luisterend oor en zal altijd proberen om iets zinnigs met deze
zaken te doen. Immers: verteld aan de poort is binnen niet gehoord!

Halen en brengen van kinderen.
Het wegbrengen en ophalen van de kinderen op de Roek en de MFA zorgt voor een onveilige situatie
rondom de school. Ouders van de Roek hebben hierover al eerder een mail ontvangen. Daar
verloopt het ophalen van de kinderen nu goed.
We willen u nadrukkelijk vragen om op de speelplaats aan de rand of achter de afzetting te gaan
staan. Nu staan er veel mensen op het fietspad. Voor de passerende fietsers is dit erg lastig en het
levert gevaarlijke situaties op. Vandaar het verzoek om niet op het fietspad te gaan staan en daar
ook geen fietsen te parkeren. We hopen daarom op uw medewerking.
Op de MFA is er op de speelplaats voldoende plaats achter de afzetting richting de voetbalplek en
naast/op het kunstgrasveld. Op de Roek worden de kinderen van groep 1en 2 op het grasveld
overgedragen aan de ouders. De ouders van de andere groepen mogen aan zich aan de buitenrand
van het plein opstellen.
Het is behelpen en dat beseffen we ook maar zolang de Coronamaatregelen gelden, zullen we er
samen het beste van moeten maken.
Leerkrachten van groep 1 en 2 blijven altijd buiten totdat iedereen is opgehaald.
Het binnengaan van de groepen 1 en 2 is de afgelopen week prima gegaan. Kinderen komen nu
gefaseerd binnen en kunnen meteen de handen wassen. Er is zo geen opstopping en de schooldag
begint tijdig en rustig.

Wel of niet naar school in Coronatijd?
Via onderstaande links vindt u een beslisboom die u helpt om te besluiten of uw kind wel of niet
naar school kan.
Klik hier voor 0-6 jaar.
Klik hier voor 7-12 jaar.

Coronaproof trakteren.
Voor de zekerheid vragen wij om kinderen alleen voorverpakte traktaties op school uit te delen. Op
verschillende websites staan leuke ideeën om inspiraties op te doen. Ook willen we vragen om geen
speelgoed hierbij te trakteren.

Nieuws vanuit het Eventteam: Sport- en speldag
Op woensdag 16 september zal op OBS Dick Bruna de sport- en speldag plaatsvinden. I.v.m. de
Coronacrisis zal de organisatie van deze dag er iets anders uit zien dan voorgaande jaren. Maar wij
zijn blij dat het toch gelukt is om, ondanks de situatie, voor de kinderen een leuke, sportieve dag te
organiseren. De dag zal er als volgt uitzien:
•

•

•

•

Alle groepen 1-2: Sport- en speldag op locatie MFA. Alle kinderen van de groepen 1-2
worden op 16 september om 8.30 uur verwacht op de MFA. Om 12.30 uur kunnen zij op
deze locatie weer worden opgehaald.
Alle groepen 3-4: Sport- en speldag op locatie Roek. Alle kinderen van de groepen 3-4
worden op 16 september om 8.30 uur verwacht op de Roek. Om 12.30 uur kunnen zij op
deze locatie weer worden opgehaald.
Alle groepen 5-7: Sport- en speldag op Sportpark De Heikant (de velden van RKVVO). Alle
kinderen van de groepen 5-7 worden op 16 september om 8:30 uur bij RKVVO verwacht, bij
voorkeur op de fiets i.v.m de geringe parkeerplaatsen ter plekke. Ouders zijn niet toegestaan
in de fietsenstalling. Om 12.30 uur kunnen de kinderen op deze locatie weer worden
opgehaald of fietsen zij vanuit deze locatie zelfstandig naar huis. We willen u vragen het
breng- en haalmoment zo kort mogelijk te houden i.v.m. een vlotte doorstroom en om
zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de Coronarichtlijnen van afstand houden en druktes
vermijden.
Alle groepen 8: De leerlingen van de groepen 8A en 8B worden verdeeld over locatie Roek
en zullen daar groepjes van de groepen 1-2 en 3-4 op locatie begeleiden met de spellen.
Omdat voor de groepen 8 door deze constructie de nadruk meer zal liggen op begeleiden,
dan op zelf sporten, zal voor hen op een ander moment dit schooljaar een eigen sportdag
worden georganiseerd. Dit zal worden gepland in overleg met de leerkrachten van de
groepen 8. Zodra er een datum gepland is, wordt dit gecommuniceerd met ouders.

Let op: Het kan zijn dat deze dag voor uw kind op een andere locatie zal starten en opgehaald
moet worden.
Wij begrijpen dat het organisatorisch wellicht onhandig is om meerdere kinderen op verschillende
locaties te brengen en daar ook weer op te halen. Wellicht kunt u iets afspreken met een andere
ouder die ook met dit organisatorische probleem zit. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om met de
leerkracht van uw kind(eren) af te stemmen, dat uw kind iets later wordt opgehaald en in de
tussentijd nog even bij de leerkracht blijft.
Alle kinderen nemen op deze dag hun eigen fruit en drinken mee! Zij zullen ook nog een traktatie
van school krijgen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs (Rob Michiels) en
het eventteam van OBS Dick Bruna (Nadija Fleskens en Charlotte van de Laar).

Informatie vanuit verschillende groepen.
Groep 1-2.
Op woensdag 16 september hebben wij sportdag.
Daarvoor zijn wij al goed de dansjes van Kinderen
voor kinderen aan het oefenen. Hebben jullie
bijvoorbeeld het nieuwe liedje: “hand in hand” al
gehoord en meegedanst?

Het thema van de Kinderboekenweek is dit
jaar: “En toen”. Dit vinden wij bij de kleuters
zo’n leuk thema dat wij er al eerder mee
beginnen. Vanaf week 38 (14 september)
gaan wij werken aan het thema “En toen”. Dit
zal gaan over vroeger. Komen er ridders,
kastelen, dinosaurussen of misschien wel
spullen van opa en oma tevoorschijn? We
gaan het zien!

Groep 3.
Wat was de eerste week in groep 3 spannend. De kinderen zijn allemaal erg enthousiast. Een eigen
tafel met laatjes, je eigen potloden en werkboekjes!! Ook gaan we nu gymmen in de Atalanta; een
heel eind lopen, maar geweldig om te mogen gymmen in zo’n grote zaal.
In groep 3 is het hard werken en we hebben al veel nieuwe letters geleerd en kunnen nu zelfs al
woorden lezen. Alle letters die we leren worden op ons letterbord gehangen en op ons planbord
kunnen de kinderen precies zien wat ze moeten maken en... welk spel ze daarna mogen spelen om
de letters nog beter te leren! Super trots zijn we op alle kinderen in groep 3, nu al!
We spelen graag en in de middagen wordt er ook vaak geknutseld. Vaak maken we iets moois van de
letters die we geleerd hebben.

Groep 4.
De groepen 4 zijn de afgelopen weken fanatiek gestart met de diverse circuits. De kinderen hebben
hard gewerkt aan de reken-, taal- en leescircuits.
Het is voor ons als leerkrachten leuk en fijn om te zien dat de kinderen zo hard werken en de
opdrachten op de juiste manier uitvoeren. De opdrachten variëren van werkbladen tot spelletjes.
Het rekencircuit is voor een aantal weken. Daarna starten we de nieuwe methode.
Het taalcircuit is gebaseerd op de doelen die in die week aanbod komen, maar dan net een beetje
anders in de verwerking. Leuker, speelser en uitdagender.
Bij het leescircuit ontdekken de kinderen diverse manieren van lezen. Denk aan: racelezen,
toneellezen, maar ook lezen doormiddel van dobbelen.
Wij hebben een fijne start gehad!

Groep 5.
De groepen 5 zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het oefenen van de tafels. Dit hebben
we op verschillende manieren gedaan: met werkbladen, spelletjes en op de computer. Er zijn veel
kinderen die al een nieuwe tafel hebben behaald!
Hieronder een impressie van het rekencircuit van groep 5c.

Groep 6.
Op zaterdag 19 september is het World Cleanup Day (https://www.worldcleanupday.nl/). Volgende
week vrijdag gaan we dan ook met de hele school aandacht besteden aan het opruimen van
zwerfafval. Groep 6c heeft alvast een gastles van Wendy Hunting (namens Teamschoon de Bries)
gekregen over de impact van ‘'zwerfafval’'. Vervolgens zijn ze meteen aan de slag gegaan:

Groep 7.
Ook de groepen 7 zijn weer fijn gestart. Groep 7A en 7B op de Roek en groep 7C, 7D en 7E op ‘t
Heike. Bijna alle groepen zijn van locatie gewisseld en dat vonden de kinderen best spannend.
Gelukkig blijkt het ook op een andere locatie gewoon fijn te zijn en voelen de kinderen zich al goed
thuis in hun nieuwe lokaal.
We zijn begonnen met onze nieuwe Rekenmethode ‘Pluspunt’. Dit is best wennen voor de kinderen
en de leerkrachten. De methode heeft als groot voordeel, dat er één leerdoel per les wordt
aangeboden. Dat zorgt voor veel duidelijkheid en inoefening. Ook biedt de methode voor alle
kinderen voldoende interessante opdrachten.
We zijn in groep 7 direct begonnen met huiswerk. Natuurlijk om stof te oefenen en te leren, maar

ook vooral om te leren plannen. Vanuit school hebben de kinderen daarom een agenda gekregen,
die ze elke dat mee moeten nemen naar school. Op die manier bereiden we de kinderen voor op de
stap naar de middelbare school. In groep 8 wordt deze werkwijze voortgezet.

Groep 8.
De groepen 8 gaan dit schooljaar deelnemen aan het project ‘Tijdjagers’. Dit project wordt door
bibliotheek Veldhoven aangeboden. Groep 8A start met het project en geeft het na afronding door
aan de volgende groep.
Tijdjagers is een leesbevorderingsspel rondom de historische jeugdboeken van de Schrijvers van de
Ronde Tafel. Het spel draait om het ontcijferen van de boodschap. Daarvoor is kennis van
historische jeugdboeken nodig. Na een aantal weken lezen in de boeken passend bij dit project, kan
het spel worden gespeeld. De klas krijgt anderhalf uur de tijd om het spel te spelen en de boodschap
van de Schrijvers van de Ronde Tafel te ontcijferen.
Tijdens het spel komt het aan op kennis, snelheid en samenwerking, waarbij verschillende talenten
en vaardigheden van leerlingen nodig zijn.

Informatie vanuit ikOOK!
ikOOK! Veldhoven heeft het voornemen om in de loop van dit
schooljaar te starten met een peuterprogramma. In het
peuterprogramma zorgen we voor een fijne, veilige omgeving en
stimuleren we de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. Daarnaast werken we nauw
samen met onze collega’s van basisschool Dick Bruna. Op deze manier verloopt de overgang naar de
basisschool voor uw kind heel natuurlijk.
Om te kijken of er animo is voor een peuterprogramma op onze locatie de Roek willen wij u graag
een aantal vragen stellen. U heeft een mail ontvangen waarin staat dat er op Parnassys een
vragenlijst klaarstaat die u in kan vullen. Het invullen daarvan kost slechts een paar minuten van uw
tijd.

Wist u dat..
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We op school lege batterijen gaan inzamelen.
Dat er op de Roek en de MFA een ton komt te staan waar ze in verzameld worden.
Dat op 't Heike de kinderen dit bij de leerkracht mogen inleveren.
Dat er bij deze nieuwsbrief een link zit waar alle informatie op staat. Klik hier voor de
informatie over batterij-inzameling.
Dat kinderen voor kinderen weer een leuk liedje bij het thema van de Kinderboekenweek
heeft? (kinderen voor kinderen “En toen?”)
Het spreekuur van het CJG nog niet op school kan plaatsvinden.
Via deze link u bij de informatiebrief van het CJG komt. Klik hier voor de informatie van het
CJG.
De contactpersoon van de Dick Bruna Renée van Dam heet.
Zij te bereiken is op :06 55 40 93 65 of r.v.dam@lumenswerkt.nl

