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Beste ouder / verzorger,
Het schooljaar is al weer enkele weken oud, dit is ook al weer de 2e nieuwsbrief van
het schooljaar 2015 / 2016. Tijdens de gezellige fietstocht heb ik al een flink aantal
ouders ontmoet en ik weet inmiddels aardig de weg in de school. Toch blijft er mede door het uitvallen
van Mariet wel het nodige werk liggen. Mariet is niet alleen locatieleidster, maar ook Intern Begeleider
en daarmee verantwoordelijk voor de zorg binnen de school. Om er voor te zorgen dat alles goed
doorloopt, ziet u vanaf deze week een paar nieuwe gezichten rondlopen op De Dennenkamp.
Allereerst is dat Astrid Grasmeijer, Astrid is ambulant begeleider op de Twijn en zij is bij ons aan het reintegreren. Astrid zal vooral ondersteunen door met individuele en/of kleine groepjes leerlingen te
werken. Astrid is vooralsnog alleen op maandagmorgen op school.
Het tweede nieuwe gezicht is Hans Wolf. Hans is directeur binnen OOZ, maar tijdelijk niet verbonden
aan een school. Hij zal vooral ondersteunen bij de organisatie van de school en bij de werkzaamheden
als Intern Begeleider. Zeker nu de asielzoekerkinderen binnenkort weer komen, kunnen we op het
gebied van de schoolorganisatie wel wat extra handen gebruiken. Hans zal op maandag t/m woensdag
aanwezig zijn. Dus mocht ik er niet zijn en u hebt wel een dringende vraag, dan kunt u ook bij hem
terecht.
Update gezondheid Mariet.
Veel ouders vragen naar Mariet en het lijkt me goed om ook even een update te doen over haar
gezondheid. Mariet is inmiddels geopereerd en de operatie is goed verlopen. Ze is weer thuis en
begonnen aan haar herstel, wat zeker nog een behoorlijke tijd zal vergen. Namens de school hebben we
bij haar thuiskomst een boeket bloemen gestuurd. Mocht u Mariet een kaart o.i.d. willen sturen, dan
kan dat natuurlijk altijd. Alyn brengt met regelmaat post naar haar toe.
Opvang asielzoekerkinderen
Ook dit jaar zullen we op De Dennenkamp onderwijs gaan verzorgen aan kinderen van ouders die asiel
zoeken in Nederland. Het is op dit moment nog niet duidelijke om hoeveel kinderen het gaat. Vanaf 1
oktober worden er op de Besthmenerberg vooral gezinnen opgevangen. De kinderen zullen
waarschijnlijk vanaf 12 oktober bij ons op school komen. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover
geïnformeerd. Het ligt wel in de bedoeling om de eerste schooldag van deze kinderen niet ongemerkt
voorbij te laten gaan en hier op een bepaalde manier aandacht aan te besteden. Wordt vervolgd ….
Dinsdag 6 oktober is de jaarlijkse jaarvergadering van de Ouderraad(OR) en de
Medezeggenschapsraad(MR). Namens beide raden nodigen we uiteraard alle ouders van harte uit, om
deze avond aanwezig te zijn.
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Met vriendelijke groet,
Dini Broeks

Kinderboekenweek!

Van 7 tot en met 16 oktober is de Kinderboekenweek en dat vieren we natuurlijk. Het thema is dit jaar:
‘raar maar waar’. Bij de gezamenlijke opening op school zullen een aantal bekroonde boeken aan de
kinderen gepresenteerd worden en ook zal de winnende ‘zomerleesfoto’ van 2015 bekend gemaakt
worden. Wie wordt de opvolger van Roan….?
In groep 7/8 wordt de voorleeswedstrijd gehouden. Wie gaat Shaquille opvolgen?
Kinderboekenmarkt vrijdag 16 oktober 2015

Op vrijdag 16 oktober houden we in het kader van de afsluiting van de
Kinderboekenweek onze jaarlijkse boekenmarkt. De markt start om 13.30
uur en sluit om 14.00 uur.
Alle kinderen die boeken willen verkopen nemen een kleedje (plaid,
handdoek o.i.d.) mee en stallen daar hun te verkopen spullen uit. Bij goed
weer wordt de markt buiten op het plein gehouden.
Hoofdluis

Afgelopen week is er een hercontrole geweest op hoofdluis. Enkele kinderen hadden
neten. Daar zijn de ouders van geïnformeerd.
Kunstblik

In iedere groep zijn de eerste serie lessen van KUNSTBLIK gegeven. In elke
les wordt eerst informatie
over een onderwerp gegeven, bijvoorbeeld over donker/licht, lucht, geluid.
Na de informatie gaan de kinderen zelf aan de slag door bijvoorbeeld een
mobile te maken, een schaduwmonster of een windvaan om te meten van
welke kant de wind komt. Erg leuk en leerzaam!
Klassenouders

Groep 1-2:
Groep 3-4:
Groep 5-6:
Groep 7-8:

Thamar Robers
Bianca Bouwhuis
Dorien Wissink
Ingrid Lenferink

Fruitschool

Onze school is ingeloot als Fruitschool. We zijn één van de scholen die
deel mogen nemen aan EU- schoolfruit. Vanaf 2 november zullen er
21 weken lang, voor elk kind, drie stuks gratis groente of fruit
aangeboden worden. De regeling heeft landelijk o.a. tot doel om de
consumptie van groente en fruit bij kinderen te stimuleren. Ook het
aanleren bij kinderen van gezonde eetgewoonten is een doel.
Europese dag van de talen
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25 september vieren we op De Dennenkamp de Europese dag van de talen. Op die
dag zullen we met alle kinderen verschillende activiteiten gaan doen die te maken
hebben met Engels; spelletjes, liedjes etc. Ook zullen er ‘gewone’ lessen in het Engels
gegeven worden!
Meer informatie over de Europese dag van de talen vindt u op:
http://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/Default.aspx
Nieuws vanuit de logopediepraktijk

Taalontwikkeling tussen de 4 en 7 jaar
Leren praten is vergelijkbaar met leren lopen: Het ene kind kan het sneller dan het andere kind. Het kind
leert met vallen en opstaan. De taalontwikkeling verloopt stapsgewijs: een baby brabbelt, leert zijn
eerste woordjes, maakt daarna zinnetjes met twee woorden, dan drie, enzovoorts.
Vanaf 4 jaar
Als het kind naar de basisschool gaat, spreekt het vaak in woorden van meer dan 5 woorden. De
zinsbouw wordt steeds beter, maar er blijven problemen met het meervoud of vervoegingen.
Bijvoorbeeld: “Gisteren loopte ik buiten in de tuin” of “Ik ben de goedste in kleuren”. Je kunt de zin dan
in de goede vorm herhalen: “Ja, gisteren liep je in de tuin”, “Ja, jij bent de beste in kleuren”. 75% tot
90% van alles wat het kind zegt, is verstaanbaar. Dit betekent dat het kind duidelijk spreekt zodat een
onbekende het kind kan begrijpen. In deze tijd kunnen kinderen wel eens haperen of woord(delen)
herhalen wat lijkt op stotteren.
Wanneer het kind ongeveer 5 jaar is, zal het samengestelde zinnen maken. Hij gaat voegwoorden als
‘maar’, ‘want’ en ‘omdat’ gebruiken om zijn korte zinnen aan elkaar te plakken. Ook de woordvolgorde
en de zinslengte verbeteren waardoor de taal meer gaat lijken op de taal van volwassenen. 90% van wat
hij zegt is verstaanbaar.
Voorlezen blijven kinderen leuk vinden. Er bestaan veel
verschillende soorten boeken. Voorbeelden zijn:
prentenboeken (boeken met veel plaatjes), strips, doeboeken, gedichtenboeken, spannende boeken, informatieve
boeken, enzovoorts. Probeer hier ook eens in te variëren.
Soms wil een kind meerdere keren hetzelfde boek lezen.
Misschien kan het kind na verloop van tijd de zinnen zelf
afmaken of het verhaal zelf vertellen. Kleuters vinden vaak
zingen ook erg leuk. Het maakt niet uit of je mooi zingt of niet, kinderen genieten van de melodie, het
ritme en de bewegingen bij het liedje.
Logopedie:
Zoals hierboven gezegd; leren praten en het leren van een taal gaat met vallen en opstaan. Bij het ene
kind verloopt deze ontwikkeling erg vlot en bij een ander kind duurt het langer. Het komt ook voor dat je
je als ouder zorgen maakt, omdat je ziet dat leeftijdsgenoten van uw kind een stuk verder zijn in hun
taalontwikkeling. Of wanneer er sprake is van frustratie of boosheid bij het kind omdat hij zich
onvoldoende kan uiten, zou er sprake kunnen zijn van een eventueel probleem in de taalontwikkeling.
Een logopedist kan dit onderzoeken en hulp bieden als dit nodig is.
Als u vragen heeft over dit onderwerp, of over andere zaken, dan kunt u altijd bij ons terecht.
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www.tweespraaklogopedie.nl
info@tweespraaklogopedie.nl
Tel. Ommen: 0529-455593
Van alles wat…

-

-

Groep 1/2 is in het kader van het thema ‘dieren in het water’ op bezoek geweest
bij Michelle en Jeffrey om de vissen in de vijver bij hun huis te bekijken. Oudleerling Bas Wissink is in de klas geweest en heeft ons de kneepjes van het vissen
uitgelegd. En Hugo weet al een aardige vis te vangen!
10 september heeft groep 7/8 een voorlichting gehad over zinloos geweld.
14 september heeft groep 7/8 en bezoek gebracht aan het Nationaal Tinnen
Figuren Museum. Het thema was: Napoleon Bonaparte.
Woensdag 23 september(vandaag) gaat groep 7/8 weer op pad om Kinderpostzegels te
verkopen.
Jarig in september en oktober
Datum

Jarigen

Groep

28 september
10 oktober
15 oktober
16 oktober
21 oktober
21 oktober
31 oktober

Michelle
Carmen
Nicole
Floris
Kaan
Ella-Sophie
Joy

1
4
2
4
5
1
3

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie?

23 september

Kinderpostzegelactie

Leerlingen groep 7 en 8

25 september

Groep 1 t/m 8
Ouders met peuters

6 oktober

Europese dag van de talen
Open dag/meeloopdag De Dennenkamp
9.00-11.00 uur
Jaarvergadering MR en OR

7 oktober

Kinderboekenweek t/m 16 oktober

Groep 1 t/m 8

16 oktober

Herfstwandeling/ excursie
Afsluiting Kinderboekenweek met een
Boekenmarkt. Tijd: 13.30 – 14.00 uur

Groep 1 t/m 8

30 september

16 oktober

Ouders/ verzorgers

Ouders, kinderen en andere
belangstellenden

(spaar maar vast veel 50 eurocentmuntjes…)

19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie
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