
Schoolnieuws voor alle ouders januari 2020. 

 

Mari Swinkels. 

Zoals Louise u voor de vakantie heeft geïnformeerd, overbrug ik als tijdelijke directeur deze 

functie tot de opvolger van Louise gaat starten. 

Mijn naam is Mari Swinkels. Geboren en getogen in Sint-Oedenrode waar ik nog steeds 

woonachtig ben. Gehuwd en vader van drie kinderen die inmiddels het primaire onderwijs 

achter de rug hebben. In 2009 ben ik als zij-instroom directeur in het onderwijs begonnen. 

En in 2017 ben ik gestart bij RBOB de Kempen als clusterdirecteur. Daarvoor heb ik een 

leidinggevende functies gehad binnen het zorgdomein vanuit mijn achtergrond als 

bedrijfskundige.  

Mijn doelstelling is om samen met het team en MR een helder en passend functieprofiel 

voor de nieuwe directeur van Dick Bruna op te stellen, wat recht doet aan de schaalgrootte, 

ambities en de goede naam van Dick Bruna.  

 

Kalender. 

22 januari start nationale Voorleesdagen 
 
Zet alvast in de agenda: 
Op dinsdag 10 maart zal er op school een ouderavond zijn over de Lentekriebels, verdere 
informatie en uitnodiging volgt. 
 

Informatie vanuit het eventteam 

Opbrengst kerstsponsorloop Spieren voor Spieren ruim 20.000 euro! 
Zoals u weet vond op 12 december de sponsorloop plaats voor het 
goede doel, Spieren voor Spieren. De kinderen van OBS Dick Bruna 
hebben met een sponsorloop €20.409, 92 opgehaald voor stichting 
Spieren voor Spieren. Donderdag 19 december ontvingen de hoogste 
bieders hun veilingitems, Jeroen, Jelte en Mats van der Made het 
door PSV-keeper Jeroen Zoet gesigneerde shirt en Lukas en Han van 
den Heuvel de gesigneerde keepershandschoenen. Daarna werd de 
spanning opgevoerd en werd het opgehaalde bedrag bekend 
gemaakt. Namens Spieren voor Spieren nam Lukas de cheque voor 
€20.409, 92 in ontvangst. We zijn als school super trots op de inzet 
van alle kinderen, ouders en leerkrachten! Dit heeft gezorgd voor 
een sponsorbedrag dat vele malen hoger was dan we ooit hadden durven dromen! 
Complimenten voor iedereen! 
 
Na een heerlijke vakantie gaan wij, samen met de OR, aan de slag met de voorbereidingen 
voor een feestelijke carnavalsviering op vrijdag 21 februari. 



 

Informatie vanuit verschillende groepen. 

 

1-2. 

Na een witte week zal het thema van de kleuters 

rondom een boek zijn. Alles zal draaien om een 

boek, van knutsels tot aan de reken- en 

taalactiviteiten. Verschillende boeken komen 

aanbod. Aan het einde zal er ook een voorstelling 

aan elkaar gehouden worden. 

3-4. 

In de groepen 3 is er de laatste weken veel aandacht besteed aan Sinterklaas en Kerst. Op 5 
december heeft de Sint de groepen bezocht en hebben we een leuk klassencadeau 
gekregen! 
Daarna hebben we de kerstsfeer de klas in gehaald en is er veel geknutseld omtrent Kerst. 
Ook zijn de kinderen aan kern 6 begonnen, waarbij ze de laatste letters aan het leren zijn. 
Het is bijna tijd voor het letterfeest! 
Verder hebben de kinderen samen veel geld opgehaald met de sponsorloop voor Spieren 
voor Spieren. Hier zijn we heel trots op!  
Tijdens het kerstdiner hebben we lekker gegeten en het jaar gezellig afgesloten. 

De kinderen van groep 4 mochten na de Kerstvakantie voor het eerst 
met pen schrijven. Wat hebben ze hiernaar uitgekeken! Het was in het begin toch wel erg 
spannend, maar wat wordt er nu netjes gewerkt in de schrijfschriften.  
Ook gaan de kinderen van groep 4 binnenkort beginnen met het leren van de tafels. We 
starten met de tafel van 1, 2 en 10 en hierna leren de kinderen de tafels van 5,3 en 4. Dit 
doen we op verschillende leuke manieren. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld ook liedjes van 
de tafelsommen. De kinderen krijgen aan het einde van het jaar ook nog een tafeldiploma 
mee naar huis! 
 
 
5-6. 
De groepen 5 hebben in januari 2020 een workshop “websearch” onder leiding van een 
medewerker van de bibliotheek Veldhoven. De kinderen gaan in tweetallen of individueel 
allerlei opdrachten doen waardoor zij leren hoe ze zelf dingen op kunnen zoeken op het 
internet.  
De groepen 5B en 5C zullen binnenkort muziekles krijgen van een medewerker van de 
muziekschool in Veldhoven. Zij zullen aan de slag gaan met diverse blaasinstrumenten. Zij 



zullen ook gaan presenteren wat ze geleerd hebben. 
 
 

Groepen 6: schaatsen 

 

Groep 6A: programmeren met de mBot 
In groep 6A is in de laatste week voor de Kerstvakantie een workshop mBots gegeven door 
een vader uit de groep die werkzaam is bij ASML. De mBot is een robot die met behulp van 
het programma mBlock geprogrammeerd kan worden. Wanneer de kinderen een script 
hadden geschreven konden ze de mBot het laten uitvoeren. De kinderen vonden het erg 
interessant en waren erg betrokken tijdens de workshop. 

 

7-8. 

De afgelopen weken hebben de groepen 7 meegedaan aan het dansproject 'Veldhoven 
danst', vanuit de Brede School Veldhoven. Dit resulteerde zaterdag 21 december tot een 
prachtige eindshow in Theater de Schalm.  



 

Technieklessen 
Wij zijn dit schooljaar een samenwerking aangegaan met het Sondervick. Zij verzorgen een 
drietal technieklessen voor de groepen 7 en 8. De eerste les komt een docent van het 
Sondervick in de klas uitleg geven over de technieklessen. De andere twee lessen worden de 
leerlingen op het Sondervick verwacht. Zij gaan daar aan de slag met verschillende 
techniekopdrachten. 
 

Wist u dat.. 

• Er op de verschillende locaties een mand met gevonden voorwerpen (lost and found) 
is. 

• Er op onze Facebookpagina regelmatig leuke impressies te zien zijn van activiteiten 
op onze school. 

• Het fijn is dat u voor broertjes en/of zusjes die 3 jaar zijn geworden (en die nog niet 
aangemeld zijn) een intakeformulier aanvraagt bij 
patriciadehond@rbobdekempen.nl .  

• U bij verandering van adres of telefoonnummer dit door moet geven aan de 
leerkracht. 

• Er een inloopsspreekuur van het CJG op school is, zie onderstaande informatie. 

• Het ook altijd mogelijk is om een afspraak te maken met het CJG. 
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