Nieuwsbrief obs De Dennenkamp

23 aug. 2019
We hopen dat iedereen mag terugkijken op een geslaagde zomervakantie! In de afgelopen weken zijn de
leerkrachten alweer bezig geweest in de klassen om alles klaar te zetten voor het nieuwe jaar. Ook zijn er al
teambijeenkomsten geweest waarin de speerpunten van het komend jaar zijn besproken en de behoeftes van
de leerlingen zijn besproken met de nieuwe leerkrachten en de intern begeleider.
Schoolapp Klasbord
Voor de zomervakantie heeft u een mail ontvangen met de aanmeldgegevens voor Klasbord.
Klasbord is een laagdrempelige manier van het delen van informatie over de groep van uw kind.
Wij vragen u allemaal zich aan te melden voor deze app.
Er wordt veel informatie via dit medium gedeeld, dus wij hopen dat u zich allemaal aanmeld.
Wanneer u vorig jaar al in een app zat met een leerkracht, maar uw kind is inmiddels naar een nieuwe
groep gegaan, dan vragen wij u uit de groep te gaan. Leerkrachten kunnen u daar ook uit verwijderen.
Ook wanneer er een volgend kind uit uw gezin bij een leerkracht komt waar u al in een appgroep zit
vragen wij u zich opnieuw aan te melden.
Mocht u de codes niet meer in de mail kunnen vinden, dan zijn deze via de leerkrachten opnieuw te
verkrijgen.
Gym
Meester Carles gaat op de woensdag de gymlessen verzorgen voor de groepen 3 t/m 8 in de nieuwe
gymzaal bij de Carroussel. Deze lessen starten vanaf de tweede schoolweek (4 september).
Dus vanaf de tweede schoolweek zijn er gymspullen op school nodig.
Vanaf 4 september vragen we dan ook de kinderen van groep 7/8 op woensdag op de fiets te komen. Zo
kunnen de kinderen met minder verlies aan onderwijstijd naar de gymnastiek gaan.
Tevens zullen de kinderen van groep 7/8 na de gymles zelfstandig vanaf De Carroussel naar huis gaan.
Wij vragen u daar thuis met uw kind afspraken over te maken.
Informatieavond 3 september groepen 1 t/m 8
Op di 3 sept is de informatieavond voor de ouders van de groepen 1 t/m 8.
Voor deze avond hoeft u zich vooraf niet aan te melden.
Tijdens deze avond wordt uitgelegd wat uw kind dit jaar aangeboden krijgt en ook hoe u als ouder
ondersteunend kunt zijn bij het leerproces van uw kind.
19:00 - 20:00 uur: Groep 1/2, groep 3 en groep 7/8
20:00 - 21:00 uur: Groep 4 en groep 5/6

Zoals u ziet is de informatieavond voor groep 3/4 gesplitst. We doen dit omdat het aanbod in groep 3 en 4
erg verschillend is en dat het belangrijk is dat u alle informatie krijgt. Mocht uw zoon/dochter in groep 4
zitten, dan hoeft u dus niet naar de bijeenkomst voor groep 3.
Graag tot 3 september!
De informatieavond voor de Anderstalige nieuwkomersgroep is op een ander moment.
Omgekeerde spreekavonden 17 en 18 september groep 2 t/m 8
Op di 17 en woe 18 sept zijn de omgekeerde spreekavonden.
Op deze avond maakt u kennis met de leerkracht van uw kind en geeft u (u kent uw kind immers al zijn/
haar hele leven) informatie aan de leerkracht over uw kind.
Waar moeten we rekening mee houden? Wat is voor school goed om te weten? Waar kunnen wij als
school goed bij aansluiten?
Ook kunt u uw vragen stellen en aangeven wat uw verwachtingen zijn van het komende jaar.
Voor deze spreekavonden kunt u zich aanmelden. Daarvoor krijgt uw oudste kind aanstaande vrijdag een
aanmeldformulier mee.
Voor de anderstalige nieuwkomersgroep zal een ander moment gepland worden oa ivm de inzet van een
tolk. Voor groep 1 hebben de kennismakingsgesprekken al plaatsgevonden bij de start van de kinderen.
Zomerlezen

Heb je al een leuke foto gestuurd? Onderstaand bericht stond voor de zomervakantie in de nieuwsbrief;

Leesactie:
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Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, maar liefst 1
à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Vooral kinderen uit groep drie en vier,
kinderen die nog niet zo lang lezen, ondervinden dit. Maar niet alleen zij hebben hinder van een
lange periode van weinig of niet lezen, ook de kinderen uit de bovenbouw moeten het lezen
bijhouden. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor uw kind(eren).
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Om lezen in de zomer te stimuleren hebben we net als voorgaande jaren weer een
(voor)leesactie:

Wie maakt de mooiste
(voor)leesfoto in de zomervakantie?
Wat is de bedoeling?
Ga je op vakantie of blijf je thuis, er is altijd wel ergens een plekje waar je lekker kunt lezen of
voorgelezen kunt worden. Voor de één is dat in een ligstoel, voor de ander op het strand of
languit in het gras.
Laat deze zomer weer een mooie, originele foto van jezelf maken op een fijne leesplek en neem
deze na de vakantie mee naar school of stuur hem op. De foto’s verzamelen we en de mooiste
foto’s worden beloond met een prijs.
Het inleveren van de foto’s kan tot en met 27 september bij juf Renske (groep 5/6) of digitaal via
r.vanommen@ooz.nl

VEEL LEESPLEZIER!
Ouderhulplijst
Voor de zomervakantie heeft u een ouderhulplijst geprint mee naar huis gekregen. Graag ontvangen wij
deze ingevuld van u terug, dit mag bij de leerkracht ingeleverd worden. Ook wanneer hulp geven geen
optie voor u is, ontvangen wij de lijst graag retour. (in de bijlage nogmaals de lijst)

Nieuwe chromebooks voor de groepen 4 t/m 8
In de groepen 4 t/m 8 zijn er nieuwe chromebooks geleverd. Hierop kunnen de kinderen met snappet aan
het werk.
Binnenkort worden er ook tablets en chromebooks en laptops voor de onderbouw geleverd en daarmee
vervangen we de verouderde hardware in de school.
Binnen het team is er een werkgroep ICT die aan de slag gaat met het verder implementeren van ICT in het
onderwijs (zodat we de kinderen nog meer op maat kunnen bedienen)
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Even voorstellen…..
Diana van Dam is onze nieuwe administratief medewerkster. Aanwezig op maandag en dinsdagmiddag.
Beste kinderen en ouders van De Dennenkamp, Zo’n eerste schooldag na de vakantie is vaak voor
kinderen en leerkrachten een bijzondere dag: we stappen met z’n allen het nieuwe schooljaar in. We
weten wel ongeveer wat we kunnen verwachten, maar er zullen ook nieuwe onverwachte dingen op ons
pad komen, leuk en spannend! Zo begint mijn schooljaar hier op De Dennenkamp ook: veel nieuwe
gezichten, een nieuw team, een voor mij nieuw gebouw en nieuwe regels en afspraken. Mijn vorige
scholen staan in Hattem, daar ben ik vier jaar werkzaam geweest. Vlak voor de zomervakantie kwam er
een vacature vrij in Ommen op De Dennenkamp. Een mooie kans om een andere omgeving te ervaren.
Naast het werk zijn er natuurlijk ook andere zaken die mij bezig houden, ik heb een kleine meid (Paige) van
6 jaar en woon samen met haar in Wezep.
Verder houd ik van wandelen met mijn hond Sterre en samen met mijn dochter dingen leuke doen. Deze
nieuwe uitdaging hier op De Dennenkamp lijkt me geweldig; Laten we er samen met u en de kinderen een

mooi jaar van maken, ik heb er zin in! Met een warme groet, Diana van Dam
In de volgende nieuwsbrief van 20 september stellen Ivan Schipper (leerkracht groep 7/8) en Aimee
Daleman (Lio-student groep 1/2) zich aan u voor.
Anderstalige Nieuwkomersgroep
Op de Dennenkamp geven we in een aparte groep het eerste nederlandse taalaanbod aan kinderen van 6
jaar en ouder, die net in Nederland zijn. Dit doen wij voor kinderen niet alleen uit Ommen, maar uit de
hele regio.
Zo stromen er maandag ook een aantal kinderen uit Nieuw Leusen in, die nog een periode taalonderwijs
mogen ontvangen. Wanneer het eerste aanbod van de nederlandse taal wordt afgesloten, stromen de
kinderen in op scholen dicht bij hun eigen woonadres.
We wensen deze kinderen een fijne tijd op de Dennenkamp.

We gaan er een mooi jaar van maken!
We hopen iedereen maandag weer te mogen verwelkomen op school.
Samen gaan we er een fijn, leerzaam jaar van maken.
Veel plezier allemaal!
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Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie

26 aug

School begint weer

iedereen

30 aug

Aanmeldformulier omgekeerde 10
minutengesprekken mee naar huis

Groep 2 t/m 8

3 sept

Informatieavond

Groep 1 t/m 8

6 sept

Uiterlijk inleveren aanmeldformulier
omgekeerde 10 minutengesprekken

Groep 2 t/m 8

17,18 sept

Omgekeerde 10 minutengesprekken

Groep 2 t/m 8

20 sept

Nieuwsbrief

Voor iedereen

23 sept

Studiedag personeel (zorg en ICT)

Alle kinderen vrij

27 sept

Koffie- uurtje met directie
(u kunt vragen stellen, aandacht
voor iets vragen, suggesties doen)

belangstellenden

1 okt

MR vergadering

Leden MR

2 okt

Start kinderboekenweek

11 okt

Klassenshow anderstalige
nieuwkomersgroep

Ouders anderstalige
nieuwkomersgroep

15 okt

Jaarvergadering MR OR

ouders

18 okt

Nieuwsbrief
Start herfstvakantie

21 t/m 25 okt

herfstvakantie

Alle kinderen
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