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Beste ouder / verzorger,

De dagen beginnen nu stevig te lengen. We starten iedere schooldag al weer met
daglicht (soms zelfs met zonneschijn!). De voorjaarsvakantie ligt achter ons en
Pasen dient zich al weer aan. Het was een drukke periode die achter ons ligt. Alle
toetsen zijn afgenomen en nieuwe doelen zijn gesteld. De 10 minutengesprekken zijn gevoerd en ook de
adviesgesprekken met de leerlingen van groep 8 en hun ouders zijn afgerond. Voor hen was het op de
bus doen van de aanmeldingsformulieren voor het voortgezet onderwijs een volgende stap. Best
spannend, hoor! Dit jaar gaan er zes kinderen naar Het Vechtdal College in Ommen en één naar het
Gymnasium Celeanum in Zwolle. Binnenkort zullen zij uitgenodigd worden op hun nieuwe school om
nader kennis te maken.
Anders dan in voorgaande jaren, wordt de aanmelding voor het voortgezet onderwijs gedaan voordat de
Cito-eindtoets afgenomen is. Dit (nieuwe) overheidsbeleid is erop gericht het advies van de meester of
juf van groep 8 weer de waarde terug te geven die het ooit had.
Sommige scholen voor voortgezet onderwijs hadden door de jaren heen de gewoonte ontwikkeld vooral
of alleen naar de uitslag van de Cito-eindtoets te kijken bij aanname van een leerling.
Dat is nu niet meer mogelijk. Het advies van de leerkracht groep 8 is weer leidend geworden en deze
baseert zijn of haar advies veel breder dan enkel en alleen op de Cito-eindtoets. Het leerlingvolgsysteem
(toetsmetingen over 8 jaar basisschool), de sociaal emotionele ontwikkeling, de gemeten intelligentie en
- niet in de laatste plaats - de karaktereigenschappen van de leerling vormen belangrijke elementen voor
het schooltype advies.

Voor de voorjaarsvakantie hebben we een teamstudiedag gehad. Deze stond in het teken van nieuwe
schoolontwikkelingen in de komende jaren. Wat is onze visie op onderwijs en welke aanpassingen willen
we hierin maken? Wat is de volgende stap in ICT geletterdheid? Er zijn weinig momenten in het jaar
waar je als team uitgebreid over deze inhoudelijke zaken kunt praten. Het was dan ook een waardevolle
dag.
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Eind maart zullen de AZC groepen van de Dennenkamp opgeheven worden. Vanaf 1 oktober hebben
vele asielzoekerkinderen op de Dennenkamp een heel prettige- en veilige leeromgeving mogen ervaren.
Het team van deze groepen heeft het fantastisch gedaan. Met een niet-aflatende zorg en liefde zijn de
kinderen door hen omringd geweest. We zijn dan ook allemaal ontzettend trots op de prestaties van dit
team. Nog voor het definitieve afscheid op 1 april komen we hier nader op terug.

Over een kleine maand staat de Grote Peuter Dag op het programma. De voorbereidingen zijn al in volle
gang. Posters, flyers en banners worden reeds gedrukt. We hopen op een heel grote opkomst. Ook u
kunt daarbij helpen. Kent u mensen in uw omgeving die kinderen hebben van de peuterleeftijd?
Attendeer hen dan vooral op de Grote Peuter Dag op 8 april op de Dennenkamp. Het wordt een leuke
dag!

Vriendelijke groet, Hans Wolf
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Nieuws uit groep 1 en 2
De lente dient zich aan en we gaan richting Pasen. Beide thema’s ‘lopen door elkaar’ en zijn prima te
combineren. Tijdens het Nationaal Schoolontbijt stond het boek ‘We hebben er een geitje bij’ centraal.
Als er op de kinderboerderij geitjes geboren worden gaan we op bezoek.
Op woensdag 23 maart is de Grote Rekendag, met passende activiteiten voor de groepen 1 en 2.
Donderdag 24 maart is er op school een paasbrunch en daarna zijn er activiteiten gericht op Pasen.
Beide activiteiten worden georganiseerd door de ouderraad. De kinderen hoeven die dag geen lunch
mee naar school te nemen. Vrijdag 1 april is er een voorstelling voor de kinderen, deze vindt plaats op
school.
Het leerlingvolgsysteem ParnasSys is of wordt binnenkort weer opengesteld. Hier kunt u de
verslaglegging van uw kind(-eren) van de afgelopen periode lezen, eventueel aangevuld met uitkomsten
van het 10-minutengesprek. Ouders die nog geen inlogcode hebben, ontvangen deze binnenkort of
hebben hem onlangs ontvangen.
Op de website van de school staan foto’s in afgeschermde omgeving. U kunt hier komen door op de
website van de school ‘foto’s en links’ aan te klikken en daarna ‘Op mijn album …’ (inloggen met het
wachtwoord).

Nieuws uit groep 5 en 6
Voor de voorjaarsvakantie heeft de eerste les van het project ‘Oorlog dicht bij huis’ plaatsgevonden.
Voor groep 5 en 6 betekent het dat de lessenserie zal gaan over de Tweede Wereldoorlog. Het leven in
oorlogstijd, de hongerwinter, oorlog in de lucht, oorlogsvliegtuigen, de geallieerden, de bevrijding van
Ommen en oorlog en vrijheid zullen aan de orde komen. Tijdens de eerste les is al gebleken dat de
kinderen er veel belangstelling voor hebben.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een gastles van een vrijwilliger van Unicef
gehad. Erg interessant; de kinderen weten nu meer/beter wat Unicef doet.

Nieuws uit groep 7 en 8
Op 26 februari stond alles in het teken van 'water'. Een drietal vrijwilligers van het waterschap
Vechtstromen hebben de kinderen het een en ander verteld over dit onderwerp.
In maart zijn we gestart maart met de lessenreeks: “Oorlog dichtbij huis”. Deze lessenreeks loopt door
tot in april en geldt voor alle groepen van 5 t/m 8.
Ook de komende periode hebben we tal van bijzondere activiteiten op het programma staan.
Hieronder een overzicht van alle bijzonderheden tot aan de meivakantie:
maart:
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Juf Annika komt bij ons in de groep als stagiaire van de KPZ (Katholieke Pabo Zwolle). In week 11
besteden we aandacht aan: “De week van het geld”.
Op dinsdag 15 maart zullen Maud en Tiemen onze school vertegenwoordigen bij het Junior Dictee van
de Gemeente Ommen. Woensdag 16 maart doet De Dennenkamp met twee teams mee aan het
schoolvolleybaltoernooi van de Gemeente Ommen en op vrijdag 18 maart gaat groep 7/8 pannenkoeken
bakken voor de bewoners van Nijenhaghen.
Op de 31e is er een voetbal oefenwedstrijd tegen Nieuwebrug bij OVC’21 (13.00- 13.50 uur).

april:
Op 1 april vindt de scholierenloop ACO plaats . De opgave hiervoor dient men zelf te verzorgen. En dan
is er 7 april het jaarlijkse schriftelijk verkeersexamen voor groep 7. Op 12 april brengen we een bezoek
(met de fiets) aan “De Ommerschans”. 13 april is de dag van het schoolvoetbaltoernooi.
Op 14 april hebben we een erg drukke dag: ’s morgens praktijk verkeersexamen en ’s middags
schoonmaakactie i.s.m. de Rova en de Gemeente Ommen.

Na de Cito-eindtoets van groep 8 op 19, 20 en 21 april eten de leerlingen van groep 8 gezellig
bij meester thuis als bijzondere afsluiting!

Jarig in maart en april

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

2 april

Kai Boer (welkom op de Dennenkamp!)

Groep 1

8 april

Silke Idema

Groep 2

9 april

Tijn Lenferink

Groep 8

10 april

Damaris Westervoorde

Groep 8

12 april

Sean Zwetsloot

Groep 4

15 april

Dilano Grotello

Groep 2

17 april

Sophie Langenberg

Groep 2

25 april

Mateusz Trzebiatowski

Groep 7

30 april

Maikel van Vliet

Groep 3
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Agenda
23 maart

Grote rekendag

Leerlingen groep 1 - 6

24 maart

Paasviering (info volgt nog)

Alle leerlingen

25 maart

Goede vrijdag

Alle leerlingen

28 maart

Tweede paasdag

Alle leerlingen

29 maart

Start project Great-Britain

1 april

Einde AZC groepen

1 april

Scholierenloop

6 april

Mini schoolvoetbaltoernooi

Groep 3/4/5

8 april

Grote Peuter Dag

Peuters & geïnteresseerde ouders

11 april

Actie Natuurlijk Schoon

Leerlingen groep 7/8

13 april

Schoolvoetbaltoernooi

19-21 april

Cito eindtoets

Leerlingen groep 8

22 april

Laatste keer schoolfruit

Alle leerlingen

22 april

Koningsspelen

Alle leerlingen

25 april

meivakantie

Alle leerlingen

Gezonde school
De Dennenkamp heeft zich vorig
jaar verbonden aan 'de Gezonde
School', een initiatief vanuit de
overheid, waar scholen
(gesubsidieerd) aan mee kunnen
doen.

De Gezonde School-aanpak is een praktische werkwijze. De aanpak ondersteunt ons om structureel bij
te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers van de
school. De aanpak gaat uit van wat wij als Dennednkamp al doen, bouwt hier op voort en sluit aan bij de
wensen en behoeften van de school. Het gaat er om de tijd en aandacht op het gebied van gezondheid
op de meest effectieve manier in te zetten. Scholen die werken met de aanpak kiezen één of meerdere
gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Op de Dennenkamp hebben we gekozen voor de
thema's voedsel en beweging. We werken toe naar officiële certificering. Het vignet zal op de gevel
geplaatst worden op het moment dat wij gecertificeerd zijn.
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De hoofdluisgroep zoekt versterking
De hoodluisgroep is onderbezet en is dringend op zoek naar nieuwe ouders die na
elke vakantie willen helpen om te kijken of er sprake is van hoofdluis. Deze
controles hebben er mede in geresulteerd dat we op school deze winter weinig
hoofdluis hebben gehad. Als er op school hoofdluis geconstateerd wordt, vindt er
na ongeveer veertien dagen een hercontrole plaats. De controle is niet op een
vaste dag en wordt per keer bepaald. Ook is het mogelijk om in groepjes te
werken. Tijdsinvestering: per keer een deel van de ochtend. Indien u zich hiervoor aan wilt melden dit
graag doorgeven aan Bertha. Kan ook per mail b.scholte@ooz.nl

Vrijwilliger(s) voor de avond4daagse
Dit jaar zal er in Ommen weer een avond4daagse worden georganiseerd
door ACO van Elderen. Deze zal dit jaar plaatsvinden op 6,7,8 en 9 juni
2016. Het zou natuurlijk leuk zijn om hier weer aan mee te doen met een
enthousiaste groep wandelaars van de Dennenkamp. Om mee te kunnen lopen als school moeten er
een aantal zaken worden geregeld, zoals het inventariseren van van deelnemende kinderen en ouders,
aanmelden bij Alco van Elderen, het innen van inschrijfgelden, zorgen voor voldoende begeleiding etc.
Hiervoor zijn we op zoek naar naar een enthousiaste vrijwilliger (of meerdere vrijwilligers) die deze taak
op zich willen nemen. Lijkt het je leuk om de organisatie voor deelname aan de avond4daagse op je te
nemen? Meld je dan snel aan bij Hans Wolf (h.wolf@ooz.nl)

Geef mij maar een boek (voor € 1)
Op 20 februari is er een voor Nederland uniek project gestart: Geef mij maar een
BOEK! Boekverkopers van Nederland hebben de handen ineen geslagen om
alle kinderen van Nederland in staat te stellen hun eigen bibliotheek op te
bouwen; ieder kind zijn eigen boekenplankje thuis. Dat boekenplankje moet
gevuld gaan worden met de allermooiste jeugdboeken, die er ooit in Nederland
zijn verschenen. Boekhandelaren bieden daarom ieder jaar een
jeugdboekenklassieker aan voor maar € 1,- ! Het eerste boek is het beroemde
boek Oorlogswinter van Jan Terlouw. Een prachtig boek om je een voorstelling
te maken van hoe het was om in de hongerwinter jongere te zijn. Een boek over moed en verraad, over
twijfel en doorzettingsvermogen. Dit boek sluit natuurlijk prachtig aan bij het project 'Oorlog dicht bij
huis', uit de groepen 5 t/m 8. Oorlogswinter is te koop in iedere boekhandel.
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Harmonie Fanfare Muziekonderwijs Ommen
Alweer voor de vijfde keer ondersteunt de gemeente Ommen het initiatief van HaFaMO, een
buitenschoolse kennismaking met echte muziekinstrumenten. Voor slechts 10 euro krijgen kinderen 7
uur les. Een prachtige initiatief dat we hier nog even onder uw aandacht willen brengen.

Voor nadere informatie en aanmelding: www.ommenkids.nl
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