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Beste ouder of verzorger,
Dit zal nu echt de laatste nieuwsbrief worden waarvan ik de inleiding schrijf.
In de volgende nieuwsbrief zal Dini Broeks de inleiding schrijven.
Vorige week is Dini op Het Palet begonnen als tijdelijk plaatsvervanger van mij.
Inmiddels is ook afgesproken dat zij op de woensdagen vanaf ongeveer 13.30 uur op
De Dennenkamp aanwezig zal zijn.
Wanneer u mailt naar directie-dennenkamp@ooz.nl of naar info-dennenkamp@ooz.nl zal Dini de mail
lezen en indien noodzakelijk beantwoorden.
Veel (digitale) directietaken worden op afstand door Dini uitgevoerd. Zo was u dat ook
van mij gewend.
Mocht u persoonlijk met Dini willen kennismaken dan raad ik u aan om mee te fietsen
met de fietstocht van aanstaande woensdag avond. (opgave bij juf Renske
r.vanommen@ooz.nl )
Dini Broeks
Deze week is dan mijn definitieve afscheid. Ik wil heel graag alle ouders en kinderen bedanken voor het
prachtige afscheid op de laatste schooldag. Toen ik de kinderen trakteerde op een ijsje uit de ijscokar,
werd ik tot mijn grote verrassing ‘betaald’ met golfballen. Ik kan u verzekeren dat ik heel erg blij ben met
die ballen. Helaas sla ik nog wel eens een bal in het water of struikgewas.
Veel taken worden de komende weken overgenomen door het team. Het zou dan ook kunnen dat
enkele zaken iets anders gaan dan u gewend bent. Daar zult u ongetwijfeld begrip voor hebben.
Natuurlijk hopen we van harte dat Mariet weer snel gezond en wel in beeld kan zijn. Vanaf deze plek
wensen we haar nogmaals heel veel succes en beterschap toe.
Ton Hendriks.

Zomerlezen
Zoals u zich vast herinnert, heeft er in de laatste nieuwsbrief voor de
zomervakantie, een oproep gestaan om een mooie (voor)leesfoto van uw
kind in de zomervakantie te maken. In de gang wordt een verzameling
gemaakt van de ingeleverde foto’s, de één nog mooier dan de ander! Tot
maandag 7 september is het nog mogelijk om foto’s in te sturen naar
r.vanommen@ooz.nl . Daarna gaan we kiezen wie in de zomervakantie de
mooiste (voor)leesfoto van zomer 2016 heeft ingestuurd en daarmee de
opvolger wordt van Roan.
Hoofdluis
Afgelopen week zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Enkele kinderen
hadden neten. Daar zijn de ouders van geïnformeerd. We bedanken de oudergroep
opnieuw voor de controle van de hoofden en haren van alle kinderen.
Kunstblik
Vanaf begin september worden in alle groepen lessen gegeven die een combinatie zijn van kunst en
techniek. Het project is tweejarig en bestaat ieder jaar uit zes lessen. De eerste en de vierde les in iedere
klas, wordt gegeven door iemand die ons begeleidt gedurende het project. De andere lessen geven wij
zelf , af en toe onder het toeziend oog van de begeleider. Uiteraard zal het geproduceerde ergens in
school en op de website tentoongesteld gaan worden . Een andere BLIK op KUNST of wellicht KUNST van
BLIK, we zullen het wel zien.
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Begin van de dag
Zoals ook in Nieuwsbrief 11 is vermeld, de achterdeur van school zal ’s morgens om 8.25
uur opengaan. De inloop bij groep 1/2 is ook vanaf 8.25 uur. Om 8.30 uur starten de
lessen.
Om te voorkomen dat de kinderen te lang buiten staan te wachten of in de kring zitten,
vragen we u vriendelijk hier rekening mee te houden.
Europese dag van de talen
25 september vieren we op De Dennenkamp de Europese dag van de talen. Op die dag doen we mee
aan enkele activiteiten in het kader van de talen, met name de Engelse taal.
Meer informatie over de Europese dag van de talen vindt u op:
http://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/Default.aspx
Jarig in september en oktober
Datum

Jarigen

Groep

1 september

Luit

3

17 september

Quinlan

7

28 september

Michelle

1

10 oktober

Carmen

4

15 oktober

Nicole

2

16 oktober

Floris

4

21 oktober

Kaan

5

21 oktober

Ella-Sophie

1

31 oktober

Joy

3

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie?

28 augustus

Skeelerwedstrijden gemeente Ommen

Leerlingen groep 7 en 8

1 september

Informatieavond

Alle ouders/verzorgers

23 september

Kinderpostzegelactie

Leerlingen groep 7 en 8

25 september

Europese dag van de talen

Groep 1 t/m 8

30 september

Open dag/meeloopdag De Dennenkamp

1 oktober

Kinderboekenweek 7 t/m 16 oktober

16 oktober

Herfstwandeling

Groep 1 t/m 8

16 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek met een
Boekenmarkt.
Tijd: 13.30 – 14.00 uur
(spaar maar vast veel 50 eurocentmuntjes…)

Ouders, kinderen en andere
belangstellenden

19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie
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