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Schoolfruit weer gestart, via app aanbod
Vanaf midden november ontvangen we voor de woensdag, donderdag en vrijdag weer het schoolfruit.
Daar zijn we blij mee.
Op dinsdag laten de leerkrachten via de Klasbord-app weten welk fruit op welke dag wordt aangeboden.
Zo kunt u zelf bepalen of u eventueel nog iets anders wilt meegeven voor uw kind.

Crea tentoonstelling geslaagd!
Afgelopen donderdag heeft u tijdens de tentoonstelling kunnen zien wat we de afgelopen vier weken
allemaal hebben gedaan tijdens het creatieve circuit.
Wat hebben we genoten van de verschillende workshops die zijn aangeboden;
Koken, figuurzagen, haken, schilderen, dansen en een knikkerbaan maken.
In kleine groepjes hebben we aan dit onderwerp gewerkt. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben zelf
een keuze mogen maken uit de verschillende workshops. Zo kwamen er kinderen van allerlei leeftijden bij
elkaar met dezelfde belangstelling.
Donderdag was er een hoge opkomst bij de tentoonstelling. Wat fijn was dat, dat er zo veel belangstelling
was om alle creatieve uitspattingen te bewonderen!
Vol enthousiasme starten we dan ook met de voorbereidingen voor het circuit in januari.

Op 9, 16, 23 en 30 januari willen we graag een onderdeel dammen/ schaken aanbieden.
Mocht u dit onderdeel willen begeleiden, dan horen wij het graag.

Juf Alyn 40 jaar in het onderwijs; acrylgieten met de hele school
Juf Alyn, onderwijsassistent van de nieuwkomersgroep, is dit jaar 40 jaar werkzaam in het
onderwijs. En dat wilde ze niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom hebben alle kinderen van haar een workshop acrylgieten aangeboden gekregen.
Tijdens de createntoonstelling heeft u allemaal de mooie, verrassende resultaten gezien.
Komende week krijgen alle kinderen de kunstwerkjes mee naar huis.
Via deze weg feliciteren wij Juf Alyn van harte met haar jubileum en wensen wij haar nog een
fijne tijd in het onderwijs. Ook bedanken wij haar voor de mooie ervaring die ze alle kinderen
heeft aangeboden en meegegeven.
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SKV aanbod
Op 12 november hebben groep 3/4 en de Nieuwkomersklas een workshop gehad over de kunstenaar
Matisse en kinderboekenschrijver Eric Carle. Eerst bekeken we het werk van Matisse en Carle a.d.h.v. zijn
boeken en een filmpje. Daarna mochten we allemaal zelf een collage maken. Dit was een vrije opdracht
waarbij de kinderen hun fantasie moesten gebruiken. Aan het eind hebben we elkaars werk bekeken.
Tijdens deze workshop kregen wij veel complimenten over het niveau van de leerlingen op het gebied van
kunst. Er werd opgemerkt dat de leerlingen erg creatief zijn in hun ideeën en dit ook prachtig tot uiting
laten komen in de kunstwerken. Het was duidelijk zichtbaar dat wij als school veel aandacht besteden aan
het creatief denken van de kinderen en het stimuleren van eigen ideeën tijdens spel en kunst activiteiten.
Een prachtig compliment voor onze school!

Rustiger starten werkt
Het was voor iedereen even wennen na de vakantie; de kinderen van groep 3 t/m 8 gaan nu in de
ochtend alleen naar binnen.
Echter hetgeen we graag willen voor de leerlingen zien we gebeuren; het is overzichtelijk in de gang.
Kinderen komen daardoor allemaal rustig binnen en zijn sneller klaar voor de start van de dag.
Nog regelmatig hebben we inloopmomenten, voorstellingen of tentoonstellingen binnen de school, waar
wij u als ouder dan ook graag voor uitnodigen.

Wat komt er in de lunchtrommel mee naar school?
Schoolfruit, lekker bewegen; het draagt allemaal bij aan een gezonde ontwikkeling.
Graag stimuleren we ook een gezonde lunch. In veel lunchtrommels zien we dan ook gezonde etenswaren
voorbij komen. Soms ontstaat er een discussie tussen leerlingen wanneer er chocolade of snoepgoed in
de trommel mee naar school komt.
Wij willen u vragen daarom kritisch te kijken wat u mee naar school geeft.
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Leerlingenraad OBS De Dennenkamp
We kunnen als volwassenen praten over wat goed is voor leerlingen, maar zij weten dit zelf prima te
verwoorden. Daarom starten we met een leerlingenraad; uit de groepen 4 t/m 8 vragen we een
vertegenwoordiger uit elke klas, die meepraat over wat er leeft onder leerlingen op school.
In de volgende nieuwsbrief vertellen wij u daar graag meer over.

Nieuws uit groep 1/2
.Maandag 11 november is groep 1 – 2 Regenboog naar de voorstelling Benjamin de Beer geweest. Het
verhaal in het kort: De kleine Benjamin IJsbrand Beer moet met zijn
vader en moeder vluchten voor het smeltende ijs.
IJs dat in het poolwater net zo snel oplost als
een suikerklontje in de thee. Papa, mama en
Benjamin komen in een avontuurlijke reis
terecht
Thematisch werken in de klas.
We zijn druk bezig met het thema Sinterklaas.
We starten altijd eerst met een woordweb
maken. Wat weten de kinderen al (voorkennis ophalen).
Hierna zijn we gezamenlijk begonnen met het bouwen voor een uitrust-stal voor
Ozosnel. Dit is het paard van Sinterklaas. De stal hoort bij de leerlijn die bij het
Sinterklaasjournaal hoort.
In de klas komen thema’s tot leven als kinderen het kunnen ervaren en er mee
kunnen spelen en werken. Dat versterkt niet alleen hun betrokkenheid bij het
onderwerp en hun motivatie, maar ook het groepsklimaat in het algemeen. (Bron:
Onderwijsvanmorgen).
Hierna stond er een stoomboot of trein op het
programma. De kinderen van groep 1 en 2
bedachten dat we ‘meeste stemmen gelden’ gingen
doen om een beslissing te maken. Deze werden
geteld en de meeste stemmen waren voor een
stoomboot. Zie hier het eerste begin van onze
stoomboot waar je straks echt in kan spelen.

Pakketje.
Deze week kwam er een pakketje, we dachten dat we dat deze misschien wel uit Spanje kwam.
Maar dat was niet zo… Het pakketje hadden we gewonnen! We krijgen een prachtig neptaart pakket.
Groep 1-2 Regenboog wil alle ouder(s) en verzorger(s) bedanken voor het meedoen aan de
taartwedstrijd!

Nieuws uit groep 3/4
Rekencircuit
Wekelijks hebben wij in groep 3/4 een rekencircuit. Tijdens dit circuit worden verschillende
rekenonderdelen aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan het splitsen, rekenen met geld, tafelsommen,
spiegelen etc. De kinderen werken door middel van spel aan de leerdoelen. In het rekencircuit worden
per keer 3 verschillende leerdoelen aangeboden (3 leerdoelen voor groep 3 en 3 leerdoelen voor groep
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4). Aan ieder leerdoel wordt een kwartier gewerkt en daarna draaien ze door naar het volgende
onderdeel. Bij sommige onderdelen wordt er een beroep gedaan op het samenwerken. Alles wordt op
verschillende niveaus aangeboden, zodat ieder kind op zijn eigen niveau aan de slag kan gaan met de
leerdoelen. Ieder kwartier is er weer een andere opdracht en dit is erg bevorderlijk voor het vasthouden
van de aandacht en het enthousiasme om eraan te werken.

Lekker dansen in groep 3/4!
Tijdens de intocht van Sinterklaas in Ommen werd er een dans aangeboden aan Sinterklaas. Alle kinderen
uit Ommen konden mee dansen. Deze dans konden wij oefenen m.b.v. een filmpje op Facebook gemaakt
door Dansstudio 85. Maar het is natuurlijk veel leuker om eens naar een echte dansschool te gaan en
deze dans aan te leren. Marit, Noortje en Brayden zitten op dansles bij Dansstudio 85. Op 15 november
mochten wij naar de dansschool komen om met de hele klas deze dans aan te leren. Het was een
heerlijke ochtend waarbij iedereen erg enthousiast aan het dansen was. Als Sinterklaas op 5 december op
school komt zullen wij deze dans nogmaals aan Sinterklaas laten zien.
Dansstudio 85 bedankt!

Nieuws uit groep 5/6

BLINK is de methode die we gebruiken voor de vakken aardrijkskunde, natuur en techniek en
geschiedenis. Een mooie, interactieve methode die ondersteund wordt door o.a. filmpjes. De
kinderen krijgen ook actieve opdrachten waar ze mee aan de slag moeten.
Een opdracht bij geschiedenis was het schatgraven. Door iets op te graven kun je wat te weten
komen over een tijd die geweest is. We hadden 10 schatten begraven in de zandbak bij de
kleuters.
Daarna hebben de kinderen met z’n allen druk gegraven. 8 schatten zijn opgegraven, er liggen
nog steeds 2 schatten onder het zand! Wie weet voor hoe lang…
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Nieuws uit groep 7/8

Nationaal ontbijt
Op dinsdag 5 november zijn de kinderen uit groep 7/8 en de nieuwkomersgroep op bezoek geweest in het
gemeentehuis. Wij zijn uitgenodigd door Hans van Vroomen, burgemeester van
Ommen.
Wij mochten samen met de burgemeester ontbijten, dit jaar met het thema ‘neem
de tijd voor je ontbijt’. De burgemeester heeft bij iedereen aan tafel gezeten en
een praatje gemaakt. Daarnaast heeft de burgemeester nog een cheque
overhandigd voor ‘het vergeten kind’.
Het was een gezellige ochtend en met een appeltje in de hand zijn wij
teruggelopen naar school.

In de bijlage ; Sint en Kerst
De decembermaand komt er aan.
Tureluur 14, 7731 KP Ommen tel: 0529-452433 info-dennenkamp@ooz.nl www.dennenkamp.nl

In de bijlages vindt u de informatie over het Sinterklaas- en Kerstfeest.

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie

26, 28 nov
6 dec
3 dec
17 dec
19 dec
20 dec

Oudergesprekken
Studiedag leerkrachten, vrij
MR
Klassenshow gr 5/6
Kerstfeest en klassenshow gr 5/6
12:00 uur vrij

Voor ouders
Alle kinderen
MR-leden
Ouders groep 5/6
iedereen
Alle kinderen
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