
Schoolnieuws voor alle ouders maart 2020.  

 

Kalender. 

2 t/m 6 maart studiereis 

16 t/m 20 maart Week van de Lentekriebels 

19 maart kangoeroewedstrijd groep 3 t/m 8 

23 maart t/m 20 mei Kunstweken; project beeldende vorming  

30 maart schoolfotograaf MFA 

31 maart schoolfotograaf Heike 

 

Informatie vanuit directie. 

De informatie over maatregelen rondom het Coronavirus zal, indien nodig, actueel met u 

gecommuniceerd worden via de mail. 

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 30 en dinsdag 31 maart en op vrijdag 3 april worden op OBS Dick Bruna de jaarlijkse 

schoolfoto’s gemaakt. Er zullen onder schooltijd portretfoto’s, broer-zusfoto’s en groepsfoto’s 

worden gemaakt. Helaas kunnen we in de planning geen rekening houden bezoek aan huisarts, 

tandarts, logopedist enz. In overleg met de OR is besloten om alleen foto’s te maken van de 

kinderen die al naar (onze) school gaan. 

 

Op de volgende data zal de schoolfotograaf aanwezig zijn: 

Locatie MFA: maandag 30 maart 

Locatie Heike: dinsdag 31 maart 

Locatie Roek: vrijdag 3 april 

 

Voor de gezinnen die kinderen hebben op verschillende locaties hebben wij de volgende oplossing: 

De oudste kinderen die op locatie ‘t Heike of Roek zitten en een jongere broer of zus hebben op 

locatie MFA komen op maandag 30 maart om 8.00 uur eerst naar de MFA. Daar gaan zij als eerste 

op de foto met hun broer of zus. Ook de jongere kinderen van deze gezinnen hoeven niet eerst naar 

hun groep, maar wachten met hun broer en/of zus tot ze aan de beurt zijn voor de foto. 

 

De oudste kinderen die op locatie de Roek zitten en een jongere broer of zus hebben op locatie ‘t 

Heike komen op dinsdag 31 maart om 8.00 uur eerst naar locatie ‘t Heike voor de broer-zus foto. 

 

Daarna gaan deze kinderen op eigen gelegenheid terug naar hun eigen locatie. Mocht u uw kind na 

afloop van de broer-zusfoto liever terugbrengen naar de eigen locatie, dan staat dit u natuurlijk vrij. 

De leerkracht van uw kind is er uiteraard van op de hoogte dat uw kind die dag iets later in de klas 

zal zijn. U hoeft hiervoor zelf niets te regelen. 



 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Charlotte en Nadija van Eventteam OBS 

Dick Bruna: eventobsdickbruna@rbobdekempen.nl 

 

Informatie vanuit verschillende groepen. 

 

1-2. 

De kleuters kregen deze week een koninklijke uitnodiging van prinsesje Isabella om op haar 

verjaardagsfeestje te mogen komen in theater de Schalm. Ze mochten daar zingen en dansen 

en genieten van een spannend verhaal over de zusjes van de heks die gevangen zaten in de 

verschillende seizoenen. Zelfs de ijskoningin ontdooide en was in voor een dansje op het eind 

van de voorstelling. Bedankt weer aan alle ouders en opa's en oma's die zorgden voor het 

vervoer! Volgende week staat Lentekriebels op het programma en gaan we het met de 

kleuters onder andere hebben over hoe kindjes geboren worden en de verschillen tussen 

meisjes en jongens. We hebben er al zin in! 

 

 

 

3-4. 

Sinds het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 4 wekelijks muziekles 

van een muziekleraar van Art4You. De kinderen leren ritmes klappen, liedjes spelen op het 

klokkenspel, noten lezen en muziek maken met boomwhackers. Helaas kon het 



muziekoptreden van 10 maart in De Schalm niet doorgaan, maar gelukkig kunnen de 

kinderen in de klas wel laten horen wat ze kunnen.  

5-6. 

In groep 6D is een workshop mBots gegeven door twee vaders en een moeder uit de groep 

die werkzaam zijn 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. Zo konden de robots dansen, letters laten zien en 

racen. De kinderen waren erg enthousiast en betrokken tijdens deze workshop. Ze              

kwamen eigenlijk tijd te kort voor alles wat ze nog hadden willen doen. 

 

7-8.  

Het waren drukke weken in februari, voordat de kinderen 2 weken vrij hadden. In de 

groepen 7 en 8 is een begin gemaakt met het schrijven van een werkstuk. De kinderen 

hebben informatie gekregen over de werkwijze; hoe maak ik een werkstuk. Er is een 

planning gemaakt, waarin staat wat de kinderen per week af moeten hebben en in moeten 

leveren.  

Ook kregen de leerlingen hun rapporten te lezen en kwamen met de ouders op gesprek om 

over hun eigen leerproces te praten. Voor de groepen 8 was dit extra bijzonder; het ging 

over hun definitieve advies en hun schoolkeuze. We kunnen terugkijken op zinvolle, 

leerzame gesprekken.  

We hadden aandacht voor carnaval in de week voor de vakantie. De kinderen kwamen naar 

school met rode neuzen, gekke haren/ hoedjes, of rare gezichten, al naar gelang er was 

afgesproken. Iedereen maakte het zo gek als hij/ zij zelf wilde. Met als afsluiting een 

spetterend carnavalsfeest op onze diverse locaties. Er was voor onze ‘bovenbouwers’ zowel 

op de MFA als op de Roek tijd ingeruimd voor een echt ‘pubercarnaval’, waarbij ze even 

geen rekening hoefden te houden met de jongere kinderen. De kinderen van groep 6, 7 en 8 

van locatie 't Heike sloten gezellig aan op de MFA.  Voor degenen die niet van hossen en 

harde muziek houden, waren er leuke activiteiten in de verschillende lokalen. Om 12.00 u 

op vrijdagmiddag was het een enthousiast afscheid, met 2 vrije weken voor de kinderen in 

zicht. 

 



Studiereis Canterbury 

Zondag 1 maart t/m vrijdag 6 maart stond in het teken van de studiereis naar Canterbury. 

Met een grote delegatie van onze school hebben wij daar een 5-daagse cursus gevolgd. Het was een 

enorm leerzame week en we nemen een rugzak vol kennis mee terug naar huis. We hebben veel 

geleerd op het gebied van grammatica, het vergroten van onze spreekvaardigheid, activiteiten en 

werkvormen om met de kinderen in de klas uit te voeren en we hebben veel groepsversterkende 

opdrachten gedaan die we ook in de klas kunnen toepassen. 

We kijken terug op een zeer succesvolle week! 

  

Helaas waren niet alle collega’s in de gelegenheid om aan te sluiten bij deze reis. Zij hebben hard 

gewerkt om Engels in de school zichtbaar te maken. De kinderen leren veel tijdens de Engelse lessen 

en dit is nu in alle groepen terug te zien. 

Enorm fijn dat zij op deze manier zich hebben ingezet voor de school! 

 

Wist u dat.. 

 U op de site van OBS Dick Bruna een flyer vindt met informatie over verschillende 
workshops voor kinderen. 

 U op de site van OBS Dick Bruna ook de informatie vindt van het schoolvoetbaltoernooi 
voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Inschrijven kan tot 15 maart. 

 U op de site van OBS Dick Bruna ook informatie kunt vinden over een EHBO-cursus voor 
kinderen.  

 

 

 

  

 


