
Schoolnieuws voor alle ouders mei 2020.                     

 

Kalender. 

21-22 mei vrij, Hemelvaart 

1 juni vrij, Pinksteren 

23 juni: Schoolfotograaf alle locaties. 

 

Vanuit de directie. 

De afgelopen periode was voor ons allen een hectische tijd. Onderwijs op afstand, jullie als 

ouders/verzorgers in de rol van ‘leerkracht’, een omgekeerde wereld. Des te mooier was het om te 

zien hoe de kinderen en wij genoten toen zij maandag de 11e en dinsdag de 12e voor het eerst weer 

op school kwamen. Hartverwarmend!  

Het team van Dick Bruna is trots op jullie! 

 

Vanuit het eventteam. 

Wat fijn dat we weer naar school mogen! Door de Corona-crisis konden we niet naar school en 

konden veel leuke activiteiten niet doorgaan. Helaas hebben we ook moeten besluiten om de 

schoolreis van 9 juni te annuleren. Op dit moment zijn wij in overleg met onze Ouderraad over wat 

te doen met de betaalde schoolreisbijdrage. U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.  

Er is ook goed nieuws: Wat wel door kan gaan, is de schoolfotograaf, zij het in aangepaste vorm! 

Helaas zijn groepsfoto’s nog niet mogelijk, aangezien de leerkrachten rekening moeten houden met 

de anderhalve meter afstand regel. Daarnaast moet de fotograaf in de weken tot de zomervakantie 

nog veel scholen bezoeken, waardoor er dit jaar geen tijd overblijft voor de broer-zus foto. Samen 

met de fotograaf hebben we een creatieve oplossing gevonden om te zorgen dat van alle kinderen 



een portretfoto wordt gemaakt. Van al deze portretfoto’s wordt vervolgens van alle groepen een 

alternatieve groepsfoto gemaakt, een zogenaamde “koppenkaart”. Zo kunnen de kinderen toch nog 

een herinnering hebben aan dit toch wel bijzondere Corona- schooljaar. 

Op dinsdag 23 juni zullen twee fotografen van Kiek Schoolfoto naar onze drie locaties komen om 

daar van ieder kind een portretfoto te maken. Uiteraard zal de fotograaf zich houden aan de Corona-

richtlijnen van de RIVM. 

We kregen in de afgelopen weken heel wat vragen over de doorgang van de schoolfotograaf. We zijn 

dan ook heel blij dat het gelukt is hier een oplossing voor te vinden!  

 

Luizencontrole. 

Normaal is er na iedere schoolvakantie een luizencontrole. Helaas is dat nu niet mogelijk. We willen 

jullie als ouders/verzorgers vragen om dit zelf te doen. Op de site staat een flyer met informatie hoe 

je dit kan doen. 

Mochten er luizen of neten gevonden worden, dan zou het fijn zijn als dit op school bij de leerkracht 

gemeld wordt. Andersom zullen we jullie ook inlichten als wij wat vinden. Samen kunnen we zo de 

luizen bestrijden. 

 

Informatie vanuit verschillende groepen. 

 

Groep 1-2. 

Joepie, we mogen weer naar school! We hebben de eerste weken aandacht besteed aan het weer 

wennen op school. We hebben verschillende spelletjes gedaan, zoals: in en uit de knoop, tik tik wie 

ben ik en aap de leider na. Ook hebben we in de kring gepraat over hoe het thuis was en wat we 

allemaal hebben gedaan. Wat fijn om te horen dat de kinderen zo goed bezig zijn geweest! Dit 

hebben we daarna getekend op een ‘dit ben ik-tekening'. We merken dat de kinderen het fijn vinden 

om weer op school te zijn en elkaar te zien. Ook wij zijn blij de kinderen weer twee dagen per week 

in de klas te hebben! 

Groep 3. 

We mogen weer naar school!! We zijn heel blij, ook al is het nog gek dat niet iedereen op dezelfde 

dag naar school gaat. We hebben in de eerste week veel gekletst over de periode thuis. Wat was 

leuk en wat vond je niet zo leuk? De kinderen vonden het fijn om weer samen te spelen. Ze hebben 

elkaar duidelijk gemist.  

De kinderen van groep 3 hebben thuis ontzettend hard gewerkt. Ze hebben kern 9 van Veilig leren 

lezen helemaal thuis gemaakt. Evenals veel lessen van rekenen en schrijven. Ook heeft groep 3 

kennisgemaakt met nieuwe computerprogramma’s zoals Junior Einstein, redactiesommen en 

spelling oefenen. De juffen zijn trots op hoe dit thuiswerken is gegaan. De aankomende periode gaan 

we gebruiken om in beeld te krijgen op welk niveau de kinderen staan en gaan we ons richten op het 

afronden van de leerstof van groep 3. 



Groep 4. 

Wat fijn dat we eindelijk weer naar school mogen en dat we elkaar weer in het echt kunnen zien. We 

hebben de eerste weken veel gekletst, maar ook al hard gewerkt. Daarnaast hebben de kinderen 

briefjes naar elkaar gestuurd, zodat ze met elkaar in contact kunnen blijven, ook wanneer ze niet op 

dezelfde dag naar school gaan.  

De kinderen uit groep 4 hebben de afgelopen weken thuis hard geoefend met de tafels. Nu we weer 

naar school gaan, mogen ze op voor hun tafeldiploma. Inmiddels zijn er al een aantal kinderen die 

hun tafeldiploma behaald hebben. Proficiat!  

 

Groep 5. 

Groep 5A 

De eerste dagen op school zijn hartstikke fijn verlopen. Iedereen had er weer zin in en er is enorm 

hard gewerkt. Natuurlijk is er ook gezellig bijgepraat en hebben we leuke dingen gedaan. Helaas 

hebben de kinderen elkaar nog niet allemaal kunnen zien. We hebben daarom kaarten aan elkaar 

geschreven om elkaar iets leuks of liefs toe te wensen. Gelukkig hebben we de afgelopen periode 

elkaar wel allemaal een beetje kunnen volgen via Padlet. Dank aan alle ouders die hierbij hebben 

geholpen! 

 

Groep 5B       

Eindelijk, wat fijn dat we weer naar school mogen! 

De kinderen hebben elkaar erg gemist en waren super blij elkaar weer te zien.  

Ze hebben voor elkaar een mooie tekening en gemaakt en daarbij een bericht geschreven. De groep 

heeft samen een aantal leuke kahoots gespeeld. Hier waren de kinderen erg enthousiast over.  

 

Groep 5C 

Wat fijn dat we allemaal weer naar school mogen! Omdat we niet iedereen 

kunnen zien en spreken, hebben we in groep 5C een postmuur gemaakt. In de 

enveloppen sturen de kinderen elkaar berichtjes en knutselwerkjes om te zien 

hoe het met iedereen gaat. De kinderen zijn super enthousiast! 

 

 

 

Groep 5D 

Wat geweldig dat we alle kinderen weer ‘gewoon’ op school kunnen 

ontvangen! We hebben elkaar enorm gemist. In de eerste week hebben we dan ook volop de tijd 

genomen om naar elkaars verhalen te luisteren. Dit deden we aan de hand van onze ‘Back to School 

Kletspot’. We hebben gekletst over hoe hard er thuis is gewerkt door de kinderen en door de 

ouders, maar ook wat we wel en niet leuk vonden hieraan. Op school hebben we ook een 



‘Kletsmuur’ gemaakt, zodat we briefjes kunnen sturen naar iemand uit de 

andere groep. Want helaas kunnen we nog niet allemaal tegelijk naar 

school. Laten we hopen dat dat heel snel wel weer mag! 

 

Groep 6. 

Groep 6A: 
Op onderstaande foto zie je de postvakjes van groep 6A. De kinderen 

kunnen op deze manier berichtjes naar elkaar sturen. Ze zien tenslotte 

nog niet alle kinderen uit de klas en zo kunnen ze toch een beetje met elkaar communiceren! 

 

 

 

Groep 6B: 



Ook wij hebben postvakjes gemaakt van zelf versierde enveloppen. Het is een vrolijke muur 

geworden. De kinderen kunnen zo toch een beetje in contact blijven met elkaar.  

Groep 6C: 

Wat zijn we blij iedereen weer te mogen zien op school. We hebben super veel enthousiaste foto's 

van iedereen ontvangen met als thema: "hoe blij ben jij nu je weer naar school mag?" Deze hebben 

we gezellig op het raam hangen zodat we elkaar ook allemaal kunnen zien.  



 

Daarbij hebben we postvakjes hangen waar al heel veel berichtjes in zitten die naar elkaar worden 

geschreven. Zo blijven we toch gezellig met elkaar in contact.  

 

Groep 6D 

Het was weer heel erg fijn om elkaar te zien. Ook wij hebben 

bijna allemaal onze postvakjes af en het is leuk om te zien dat ze 

goed gebruikt worden. Het is natuurlijk super om post te krijgen. 

Tijdens het thuiswerken hebben de kinderen tekenopdrachten 

gekregen en daar zijn ze zeer enthousiast mee bezig geweest. 

Hieronder een paar voorbeelden. 



 

 

 

 

Groep 6E:  
Naast dat wij in groep 6E ook gebruik maken van postvakjes, krijgen wij elke week een Challenge 

aangeboden in ons weekprogramma. Zo hebben we een geheimschrift moeten bedenken, hebben 

we een toren van marshmallows mogen maken en hebben we verschillende proefjes mogen 

uitvoeren. Deze week hebben we Challenge ‘Tussen Kunst en Quarantaine’ als opdracht gekregen. 

Hierbij moeten wij een kunstwerk namaken met onszelf in de hoofdrol. Dit levert fantastische foto’s 

op die we in de klas ophangen.  

 

Groep 7. 

Wat was het fijn om ook de kinderen van de groepen 7 op maandag en dinsdag weer op school te 

zien. We hebben gezellig bijgepraat en verschillende spelvormen gedaan om de overgang van 

thuisonderwijs naar samen in de klas soepel te laten verlopen. We hebben als leerkrachten de 

kinderen gecomplimenteerd met wat ze allemaal thuis hadden gedaan voor school. Ook hebben we 

besproken met kinderen, wat ze over zichzelf en hun eigen taakaanpak geleerd hebben in de periode 

van thuisonderwijs. De kinderen pakken snel het nieuwe ritme op van instructie op school en 

verwerking daarvan thuis.  

In groep 7B hebben de kinderen deze week de challenge 'Tussen Kunst en Quarantaine' op de 

planning staan. Hieronder een fantastische uitwerking van de opdracht. 

 



  

Groep 8. 

Wat superfijn dat we weer naar school mogen! Het was zo fijn om iedereen weer te zien. 

We hebben gezellig bij geklets, leuke dingen gedaan en wat is er hard gewerkt.  

We zijn heel erg trots op de kinderen.  

                        

 

 

Wist u dat.. 

• Het CJG op dit moment geen spreekuur op school kan hebben. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 

tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het CJG is een samenwerking van organisaties die zich 

bezighouden met opvoeden en opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad Welzijn, Lumens, MEE en 

gemeente). Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden 

en opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor je. En zoeken, als het nodig is, met jou 

naar hulp op maat voor jou en je kind. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is bereikbaar: 

• via de telefoon 040 25 84113 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur) 

• via het vragenformulier op de website. (cjgveldhoven.nl) 

• via mail info@cjgveldhoven.nl 

In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een 

contactpersoon namens het CJG. Voor Dick Bruna is dit: 

Renée van Dam 
Telefoonnummer: 06 55 40 93 65 
E-mailadres: r.v.dam@lumenswerkt.nl 

• De groepen 1 / 2 na Hemelvaart beginnen met het thema ‘post en pakketjes’? 

• De kinderen van groep 5B en 5C hun instrumenten weer mee naar school mogen brengen. ( 

de muziekschool komt deze dan weer ophalen ). 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fveldhoven.opvoedenin.nl%2Fsteljevraag.asp%3Fweb_id%3D158&data=02%7C01%7Canne-miekemarks%40rbobdekempen.nl%7Ce9f037d30f534c8ef28508d7fb0461b2%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C1%7C637253868569354381&sdata=9IZxYv7pyZ%2FKIQtbHhNXPDNp8rVGGclWe41tybAUefQ%3D&reserved=0
mailto:info@cjgveldhoven.nl
mailto:r.v.dam@lumenswerkt.nl


• Het theoretische verkeersexamen van de groepen 7 door de sluiting van de scholen nog niet 

heeft plaatsgevonden? 

• Wij nu als school zelf mogen bepalen wanneer dat examen afgenomen wordt? 

• Dat wij dit gaan doen in de week van 8 juni? 

• Wij daar alweer flink voor aan het oefenen zijn met de kinderen? 

• Dat het praktijkexamen (fietsen) voor alle leerlingen van de groepen 7 in Veldhoven wordt 

uitgesteld tot begin groep 8? 

 

 

 

 

 

  

 


