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Beste ouder / verzorger,

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar: iedereen een heel gelukkig en voorspoedig 2016 gewenst!
Na een heerlijke vakantie en met een nieuw, vers jaar in het verschiet, gingen op vier januari de deuren
van de school weer open. Veel kinderen zaten vol verhalen over de afgelopen jaarwisseling, iets wat
toch altijd erg veel indruk maakt. Koning winter deed ook nog even van zich spreken die eerste
schoolweek. Door de ijzel waren we genoodzaakt de school twee dagen te sluiten. Een uitzonderlijke
situatie die zich slecht liet voorspellen door de lokaal zeer verschillende weersomstandigheden.
Na deze vreemde weersoprisping zitten we toch al weer op driekwart van de maand januari en zijn we
het nieuwe jaar in vliegende start begonnen.

Binnen het team hebben we een begin gemaakt met een inhoudelijke verkenning van de begrippen
'eigenaarschap', '21e eeuwse vaardigheden', 'grenzeloos maatwerk' en 'worden wie je bent'.
Deze begrippen vormen de pijlers van het strategisch beleidsplan binnen onze stichting en dienen
daarmee als uitgangspunt voor de vormgeving van ons onderwijs in de komende jaren. Omdat iedere
school anders is, geeft iedere school hier ook op eigen wijze invulling aan en zijn we op zoek naar
logische volgende stappen voor onze school. Zo sluiten de lessen Engels nauw aan bij het ontwikkelen
van '21e eeuwse vaardigheden' en 'grenzeloos maatwerk' zegt natuurlijk veel over de (afgestemde) zorg
voor individuele leerlingen binnen de groep; geen kind is immers hetzelfde.
De, in de jaarkalender genoemde, teamstudie van 17 februari staat gedeeltelijk in het teken van deze
schoolontwikkeling.

Januari is ook de maand van de toetsafnames. Vorige week zijn we gestart met de toetsweek. De
afname van deze toetsen (veelal van CITO = Centraal Instituut Toets Ontwikkeling) maakt onderdeel uit
van ons leerlingvolgsysteem (LVS). In het midden en aan het einde van ieder schooljaar worden deze
landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Dit verschaft ons informatie over de (leer)ontwikkeling van de
kinderen, met als doel om aanpassingen in het leeraanbod mogelijk te maken als de ontwikkeling wat
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achterblijft of juist sneller gaat. Na iedere toetsperiode analyseren de leerkrachten de verkregen
gegevens en stellen zij nieuwe leerdoelen op voor de volgende periode.
We zijn allemaal erg blij Mariet weer op school te zien. Langzaam aan zal zij in de komende maanden
haar taken weer op gaan pakken.
U merkt het, we zitten er weer vol in. We gaan er met z'n allen voor om er een prachtig en prettig jaar
van te maken!

Vriendelijke groet, Hans Wolf

Koffie/ theeuurtje

Het traditionele koffie/ thee uurtje op woensdag 13 januari was erg geslaagd. Zo'n tien ouders waren
hierbij aanwezig. Er zijn op een informele wijze heel wat onderwerpen besproken:
de ontwikkeling van het Kindplein West, het versturen van groepsmail, de
versierde wagen, de hierboven beschreven schoolontwikkeling en de vier pijlers
van het strategisch beleidsplan van onze stichting, eventuele
'samenspeelmomenten' met de kinderen uit de AZC groepen, de flyers van de
inloopochtenden voor nieuwe ouders op facebook etc. Deze momenten zijn erg waardevol voor het
uitwisselen van ideeën en zienswijze. Een aantal besproken onderwerpen is in de eerstvolgende
teamvergadering dan ook direct aan de orde gekomen.

Digitale leeromgeving & veiligheidsprotocol

Digitale leeromgeving
Al enige tijd zijn we bezig om ons WIFI netwerk verder te ontwikkelen, zodat dit
krachtig genoeg is ter ondersteuning van een goede (lees: moderne) digitale
leeromgeving. Het netwerk is inmiddels geïnstalleerd en zal, nadat het
gekalibreerd is, in gebruik genomen worden. Dit jaar zullen we dan ook een
start gaan maken met het vervangen van oude apparatuur. U moet dan denken
aan laptops, tablets en nieuwe active-boards in de groepen.
Digitaal veiligheidsprotocol
Als school zijn we bezig met het opstellen van een digitaal veiligheidsprotocol. Levend in een tijd met
nieuwe vormen van media, is het noodzakelijk om afspraken hierop af te stemmen. Zo kwam er tijdens
een teamvergadering aan de orde dat aanwezige ouders tijdens activiteiten in de groepen steeds vaker
gebruik maken van hun mobiele telefoon om foto’s en ook filmopnames te maken. Nu hebben ouders
van leerlingen de mogelijkheid om aan te geven dat zij niet willen dat hun kind(-eren) op film of foto komt
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en als school houden wij hier rekening mee (uitzondering hierop vormt het afgeschermde gedeelte van
onze website, waar een inlogcode voor nodig is).
Maar ook leerkrachten vinden het lang niet altijd plezierig om tijdens het uitvoeren van hun onderwijstaak
ongevraagd gefilmd te worden. Wij willen u daarom vragen om niet te filmen of uitgebreid foto’s te
maken tijdens activiteiten zonder overleg met de leerkracht. Het mag duidelijk zijn dat foto’s, alleen
gericht op uw eigen kind(-eren) geen probleem zijn, bijvoorbeeld tijdens het vieren van een verjaardag of
optreden in De Stam.

Inloopochtend

De inloopochtend van 24 februari, zoals aangekondigd op de jaarkalender komt te vervallen. Overigens
worden de inloopochtenden goed bezocht en mogen we mede daardoor telkens nieuwe ouders en
kinderen verwelkomen. Daar zijn we als school natuurlijk erg blij mee.

De versierde wagen

It giet oan! Nee, niet de Elfstedentocht, maar wel de versierde wagen op Koningsdag. Maandag 18
januari heeft een eerste bespreking op school plaatsgevonden. Een prima groep enthousiaste ouders
staat in de startblokken om te beginnen met verven en timmeren aan
weer een prachtige ‘Dennenkamp(w) aardige’ wagen. Kinderen uit
groep 3 t/m 6 mogen op 27 april mee op de wagen. Heeft u uw kind
nog niet hiervoor aangemeld wilt u dit dan voor 1 februari doen?
Op 1 februari om 19.30 uur wordt een tweede bespreking gehouden
op school en worden afspraken gemaakt over o.a. tijdstippen waarop aan de wagen gebouwd gaat
worden. Ook al was u de vorige keer verhinderd aanwezig te zijn, u bent alsnog van harte welkom om
mee te denken en helpen.

Nieuws uit de groepen

Onderstaand nieuws hebben de ouders van de verschillende groepen als klassenmail ontvangen in een
uitgebreidere vorm. Hieronder een korte versie, zodat alle ouders op de hoogte zijn van leuke
ontwikkelingen en activiteiten in alle groepen.
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Nieuws uit groep 1 en 2

De drukke decembermaand ligt achter ons. Het was een gezellige maand met veel activiteiten. Juf
Annika liep vrijdag 8 januari voor het laatst stage in groep 1/2. Vanaf half februari gaat ze naar groep
7/8. Juf Milou, die het afgelopen halfjaar stage heeft gelopen in groep 7/8, komt dan voor stage naar
groep 1/2.
In de kring wordt er gesproken over het winterweer. De zon schijnt en toch smelt de sneeuw niet, hoe
kan dat? De sneeuw ‘plakt’ niet, hoe zit dat? Verschillende vragen rondom de winter komen in
kringgesprekken naar voren. Momenteel is er ook aandacht voor de boeken ‘Kikker’ van Max Velthuijs.
Kikker komt geregeld in de kring om deel te nemen aan de kringactiviteiten en speelt met de kinderen in
de boekenhoek en ‘het huisje’.
In ‘het huisje’ hebben we een prachtig nieuw keukentje waar we blij mee zijn. Vanaf het thema Sint staat
er in de klas een winkel. Eerst een speelgoedwinkel, waar de Sint en zijn Pieten cadeautjes konden
kopen, daarna een kerstwinkel met allerlei kerstartikelen en nu een supermarkt waar levensmiddelen te
koop zijn. De kinderen die in ‘het huisje’ spelen kunnen een ‘klantkaartje’ omdoen als ze naar de winkel
gaan. De rolverdeling wordt daardoor duidelijk. De winkel wordt door de daar spelende kinderen in orde
gemaakt en zij geven aan wanneer de winkel open is. ‘De klant’ speelt zijn rol en zorgt zelf voor geld.
Vaak knippen de kinderen het geld zelf en wordt de portemonnee rijkelijk gevuld. De kassamedewerker
geeft de prijs aan en er wordt betaald. De oudste kinderen maken vaak prijskaartjes op de artikelen. In
de speelgoedwinkel was er inpakpapier en de cadeautjes werden ingepakt. Tijdens dit spel zijn de
kinderen aan het tellen, de getallen aan het schrijven, de juiste afmeting van het papier aan het knippen,
dus passen en meten. Bouw- en constructieactiviteiten ondersteunen uitstekend de voorbereidende
rekenvaardigheden. Creativiteit en het probleemoplossend vermogen wordt hierbij volop gestimuleerd.
Tijdens het Engels zingen we ook telliedjes (zie you tube Little Simple Songs) zoals Five little monkeys,
Five little speckled frogs, Ten in the bed. Spelend leren!

Nieuws uit groep 3 en 4
Lekker lezen! Een ijzeren vat met een geheimzinnige inhoud ‘aangespoeld’ in groep 3 en 4 en een krat
vol boeken: dat maakt kinderen wel nieuwsgierig!
Wanneer de leerlingen in groep 3 en 4 aan het lezen zijn bevinden ze zich niet meer in de klas, maar zijn
ze op reis… Ze zijn op zee en worden gevangen genomen door piraten; ze bevinden zich op een
Vikingschip; ze zien hoe zeemannen gelokt worden door het gezang van zeemeerminnen, ze zijn bang
voor oom Houtepoot …. En dan die scheepskijker, die hoe méér hij wordt uitgetrokken, steeds verder
terug gaat in de tijd. Wie weet waar de leerlingen de komende weken nog meer terecht komen. Een ding
is zeker: ze komen iedere dag weer veilig thuis van hun leesavonturen.
Leesboeken, prentenboeken, boeken met gedichten, knutselboeken, informatieboeken: Lekker lezen!
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Nieuws uit groep 5 en 6

Bijna alle kinderen uit groep 6 hebben hun eerste spreekbeurt in dit schooljaar gehouden. Rebecca heeft
een mooie spreekbeurt over diabetes gehouden, waardoor ook de klasgenootjes er iets meer van
afweten. Al veel ouders houden er rekening mee bij de traktatie van hun jarige kind.
Eind februari zal een start gemaakt worden met de lessen behorende bij ‘Oorlog dicht bij huis’. Deze
lessen, passend bij cultuureducatie, zijn voor de groepen 5 tot en met 8. Er is een doorgaande leerlijn
ontwikkeld welke kinderen op speelse, onderzoekende en makende wijze kennis laat maken met de
lokale geschiedenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De lessen zullen dus zowel informatief, als
ook creatief zijn. Ook een bezoek aan o.a. het Streekmuseum hoort hierbij.

Nieuws uit de groepen 7 en 8

Juf Milou, stagiaire van de KPZ, heeft vrijdag 8 januari afscheid genomen van groep 7/8. Eind februari
gaat juf Milou stage lopen in groep 1/2.
In groep 7/8 wordt in de maanden januari en februari heel veel gelezen. De kinderen doen namelijk mee
aan de Kinderjury, een leesinitiatief van de bibliotheek. Het thema luidt dit jaar: Kampioen.
Woensdag 13 januari hebben de kinderen uit 7/8 in groepjes filmpjes gemaakt o.l.v. een fotografe.
Binnenkort zullen de filmpjes te bewonderen zijn.
De kinderen uit de groepen (6)/7/8 hebben in de maanden december en januari een aantal gymlessen
gevolgd, die gegeven werden door leerlingen ven het Vechtdal College uit Ommen. Onder begeleiding
van hun eigen gymdocenten konden zij ervaring op doen in het werken met kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Maud ter Beek, de voorleeskampioene van De Dennenkamp, heeft onze school op 21 januari tijdens de
plaatselijke ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd vertegenwoordigd. We zijn ontzettend trots op
onze Maud!
Op woensdagochtend 27 januari gaan de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 genieten tijdens "ons"
voorleesontbijt. Onder het genot van een licht ontbijtje (niet teveel eten thuis!) gaan we kijken en
luisteren naar Hetty van der Veen, medewerkster van Kinderboerderij de Mars. Zij leest voor uit het
prentenboek: "We hebben er een geitje bij". Daarnaast zal Hetty het een en ander vertellen over het
runnen van een Kinderboerderij. Ook de verhuizing in het voorjaar van de Mars richting het hertenkamp
in Het Laer zal aan de orde komen. Misschien zit er in het kader van dit voorleesontbijt nog een
bezoekje aan de Mars vast....
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Jarig in januari, februari en maart

25 januari

Britt Smits

Groep 5

29 januari

Aimy Robers

Groep 2

18 februari

Coen Schutten

Groep 3

19 februari

Mees Kriek

Groep 1

26 februari

Moo Lay Joy T

Groep 2

1 maart

Mazen Alhelo

Groep AZC BB

7 maart

Bruno Grotello

Groep 4

13 maart

Jeffrey Strampel

Groep 2

17 maart

Olivier Siero

Groep 4

22 maart

Jori de Vries

Groep 8

23 maart

Thies Koekkoek

Groep 3

29 maart

Jaimy van Elburg

Groep 2

Agenda
27 januari

voorleesontbijt

alle kinderen

28 januari

Bezoek Vechtdalcollege Ommen

groep 8

16 februari.

MR

leden MR

17 februari

Studiedag

alle kinderen vrij

19 februari.

Rapporten mee

groep 3 - 8

23 en 25 februari

10 minutengesprekken

alle ouders

26 feb. – 6 maart

voorjaarsvakantie

alle kinderen

Nieuws vanuit de logopediepraktijk
Moeite met het leren van letters, het hakken en het plakken?

In groep 2 wordt er op school al druk geoefend met het aanleren van letters, het hakken en plakken van
woorden en het rijmen. Het is namelijk gebleken dat kinderen minder kans hebben op een achterstand in
het lezen en spellen als de voorwaarden hiervan goed aangeleerd zijn. Bij sommige kleuters blijft de
ontwikkeling van deze vaardigheden achter. Wanneer deze achterstand is gesignaleerd, kan de
voorschotbenadering ‘Wijs met Letters’ uw kind helpen. Deze behandeling wordt individueel of in
groepjes gegeven.
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Wijs met Letters
“Wijs met letters” is een programma dat kinderen helpt
anders naar woorden te kijken. Het bestaat uit de
volgende onderdelen:
Klank-tekenkoppeling: kinderen worden spelenderwijs
bekend gemaakt met 10 veelvoorkomende letters/klanken.
Dit gebeurt door middel van letterliedjes, lettertekeningen
en gebaren. Een vlotte klank-tekenkoppeling is belangrijk
voor het leren lezen en schrijven.
Rijmen: kinderen leren rijmen en leren zien of rijmwoorden
er aan het einde hetzelfde uitzien.
Hakken van woorden: kinderen leren woorden verdelen in lettergrepen en later in letters. Ook leren ze
welke letter ze vooraan horen, of welke letter achteraan. Het is belangrijk dat letters worden genoemd
zoals je het hoort dus ‘ssssss’, in plaats van ‘es’.
Plakken van woorden: kinderen leren lettergrepen/letters plakken tot een woord.
Foneembewustzijn: kinderen leren dat woorden zijn opgebouwd uit letters en dat je door het veranderen
van de vorm de betekenis van het woord verandert.

Tijdens de behandeling worden bovenstaande vaardigheden op een speelse manier aangeboden. Er
wordt gebruik gemaakt van letterliedjes en spelletjes en de belevingswereld van de kinderen staat
centraal. Voor kinderen dus een hele leuke manier om te leren! In februari/maart start bovenstaande
behandeling bij ons in de praktijk. Het wordt ook op onze schoollocaties gegeven.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, uw kind wilt aanmelden of vragen heeft over andere zaken, dan
kunt u altijd bij ons terecht.
www.tweespraaklogopedie.nl
info@tweespraaklogopedie.nl
Tel. Ommen: 0529-455593

N.B. De kinderen uit groep 2 van onze school zijn onlangs gescreend. Hier heeft Bertha contact over
met de logopediste. Ouders van kinderen die hieruit naar voren komen hebben- of krijgen het advies om
aan genoemde programma deel te nemen. Bij onduidelijkheden even contact opnemen met Bertha.
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