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Beste ouder / verzorger,
Het schooljaar lijkt nog maar net begonnen en de zomer amper voorbij. Toch is het over een dikke week
alweer herfstvakantie; de afsluiting van de eerste periode van het schooljaar.
Er hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden in deze korte periode op school. Zo heeft u eerder deze
week een brief ontvangen met daarin informatie over de stand van zaken van het Kindplein West. Iets
dat steeds verder vorm begint te krijgen.
Naast de nieuwe gezichten van Dini Broeks en Hans Wolf, zijn ook juf Milou en juf Annika gestart als
stagiaires. Juf Milou in groep 7/8 en juf Annika in groep 1/2.
Aan de voorbereidingen voor de opvang van asielzoekerskinderen op de Dennenkamp is de afgelopen
weken hard gewerkt. Het oude lokaal is weer in ere hersteld. Er is een digibord geïnstalleerd, er zijn
methodes, schriften en ontwikkelingsmaterialen aangeschaft en de ruimte van de buitenschoolse opvang
wordt door Travers tijdens schooltijden ter beschikking gesteld.
Veel van de materialen zijn geschonken door andere scholen binnen onze stichting, wat natuurlijk een
mooi gebaar is.
Opvang asielzoekerkinderen
Vanaf maandag 12 oktober (tot aan 1 april) zullen twee groepen asielzoekerskinderen onderwijs krijgen
op de Dennenkamp. Omdat er tussen de 35 en 40 kinderen verwacht worden is er voor gekozen met
twee groepen te starten: een groep kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 7 jaar en een groep in de
leeftijd van 8 t/m 11 jaar.
De groepen zullen deels leskrijgen van twee leerkrachten die dit vorig jaar ook hebben gedaan op de
Dennenkamp: Frederieke Pastoors en Karlijn Nijboer. Daarnaast zullen er nog twee nieuwe leerkrachten
ingezet worden: Tamara Joosten en Corien Benneker.
Net als vorig jaar zullen de kinderen dagelijks met de bus van het Asielzoekerscentrum naar school
gebracht worden. Om logistieke redenen is er ook dit jaar voor gekozen de schooltijden voor deze groep
kinderen op een later tijdstip te zetten. Zij starten om 9.00 uur en eindigen om 14.30 uur.
De eerste schooldag van deze kinderen zal door de kinderen en leerkrachten van de Dennenkamp extra
luister worden bijgezet, zoals dat vorig jaar ook het geval was.
Ook ouders zijn op 12 oktober om 9.00 uur op het plein van harte welkom om er een warme ontvangst
van te maken. We zoeken nog vrijwilligers die zo nu en dan wat ondersteuning kunnen bieden. U moet
dan denken aan hulp in de begeleiding van de kinderen naar het zwembad (want ze gaan ook zwemles
krijgen!) en hulp bij het overblijven. Vindt u het leuk om hieraan een steentje bij te dragen, laat het ons
weten. We gaan er met z’n allen wat moois van maken!
Met vriendelijke groet,
Hans Wolf
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Kinderboekenweek!
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is
deze week de Kinderboekenweek van start gegaan.
Dankzij een extra financiële bijdrage van de ouders is er
een keur aan prachtige, bekroonde boeken
gepresenteerd aan de kinderen. Het geheel ziet er
prachtig en (lees)aantrekkelijk uit!
Wessel en Thies, zo is bij de opening bekend gemaakt,
hebben de fotowedstrijd van het Zomerlezen gewonnen.
Wessel en Thies, van harte gefeliciteerd!
De foto’s zijn via de bekende inlogcode in ‘mijn album’
te bekijken.
En wie de voorleeswedstrijd in groep 7/8 zal gaan
winnen en daarmee Shaquille opvolgt als vertegenwoordiger van de Dennenkamp tijdens de
voorleeswedstrijd van de gemeente Ommen? Dat blijft nog even spannend!
Op vrijdag 16 oktober, tot slot, 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.

Van alles wat…

-

-

Op woensdag 14 oktober zitten de judolessen voor de groepen 3 t/m 8, gegeven door
sportschool Ningbers, er weer op. Met dank aan de familie Ningbers.
Op vrijdag 16 oktober gaan de kinderen uit groep 1 t/m 8 op bezoek bij Pluimveebedrijf
Schuttert. 's Middags volgt de afsluiting van de Kinderboekenweek. Volgende week volgt
meer informatie over beide activiteiten.
Op vrijdag 30 oktober vindt de fietscontrole groepen 1 - 8 plaats.

Jarig in oktober en november
Datum

Jarigen

Groep

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

Tureluur 14, 7731 KP Ommen tel: 0529-452433 info@dennenkamp.nl www.dennenkamp.nl

11 november

Agenda
Datum

Daan

Activiteit

1

Voor wie?
Groep 1 t/m 8

16 oktober

Herfstwandeling/ excursie

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

iedereen

10 november

Nationaal schoolontbijt

17 november

10 minutengesprekken

18 november

Meeloopdag 1-2

19 november

10 minutengesprekken
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