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Beste ouder of verzorger,
Nog een paar weken en we gaan alweer genieten van de zomervakantie.
Voor het zover is staan er nog enkele belangrijke zaken op de agenda.
Op dit moment zijn de kinderen druk bezig met de halfjaarlijkse Cito-toetsen.
Om de toetsen op de juiste wijze te verwerken, is de toetsmodule op het ouderportaal tijdelijk
uitgeschakeld. Wanneer de kinderen het rapport mee naar huis krijgen wordt dit weer
opengesteld.
Volgende week woensdag gaan de leerlingen van groep 7/8, samen met Carles, Renske en
Annemée op schoolkamp naar Collendoorn. Juf Karlijn staat daarom ook de woensdag voor
groep 5-6. Op 19 juni vieren we – naar we hopen buiten – het jaarlijkse zomerfeest. En tot slot
voeren de kinderen van groep 7 en 8 nog de afscheidsmusical van groep 8 op.
Kortom nog genoeg te doen.
Met het team zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het volgend schooljaar. Het
organisatiemodel zal gelijk blijven. Binnenkort zal met de MR de definitieve indeling worden
besproken. Kort daarna worden alle ouders geïnformeerd.
Ton Hendriks
Bericht van de Ouderraad
Gezocht: Nieuwe leden voor de Ouderraad
Ben je graag betrokken bij de school van je kind en lijkt het je leuk om te helpen bij activiteiten op
school? Dan zijn we op zoek naar jou! De Ouderraad is vanaf de zomervakantie weer op zoek
naar nieuwe leden.
Als ouderraadslid help je bij het organiseren van activiteiten die belangrijk zijn voor school zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen en het zomerfeest. Dit kunnen we niet zonder de hulp van ouders! Heb je
belangstelling voor de Ouderraad of wil je meer informatie, meld je dan aan bij Wendelien
Roorda (voorzitter OR) of via info@dennenkamp.nl We stellen het op prijs als je vóór 22 juni wilt
reageren.
De activiteiten die de ouderraad organiseert, worden betaald van de ouderbijdrage. De
ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Meer informatie over de taken van ouderraad
vind je ook op de website: http://www.dennenkamp.nl/mr--or.html
De Ouderraad
Vliegeren
De kinderen van groep 5 en 6 hebben vorige week een mooie
workshop 'vliegers maken' gehad. Na uitleg van Rik Simons van de
vliegerwinkel, heeft iedereen vol enthousiasme een mooie vlieger
gemaakt. Volgende week – zaterdag 6 juni en zondag 7 juni – zullen
de vliegers tijdens het vliegerfestival aan de Haven Oost te
bewonderen zijn. Na dat weekend krijgen de kinderen de vlieger
mee naar huis. Prachtige foto’s vindt u als u inlogt op onze website
www.dennenkamp.nl.
Voorjaarswandeling
Op 1 mei hebben de kinderen van groep 1 t/m 6 een voorjaarswandeling gemaakt bij de
dagcamping in Luttenberg. De kinderen keken hun ogen uit in het bos. Zo telden ze de
vogelhuisjes, zochten ze grote dennenappels en zagen ze bijen hun kast in vliegen.
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Een aantal kinderen had geluk en zag hoe een boer zijn land aan het ploegen was. De dieren in
het weiland trokken ook alle aandacht. Zo waren er schapen, kippen, hele kleine geitjes en zelfs
een pauw te zien. De wandeling eindigde bij een zandafgraving waar de kinderen heerlijk met
zand en water konden spelen. Ook konden ze hier veel klimmen en naar beneden glijden. Op de
website vindt u prachtige foto’s.
De kinderen hebben allemaal erg genoten en wilden eigenlijk niet terug naar school. Ze hopen
er snel nog een keer weer te mogen spelen! Misschien handig voor u om te weten…
Cadeautje!
Ter gelegenheid van Moederdag waren alle moeders van de kinderen uit groep 5/6 op 22 mei
welkom in de klas. Met een zelf geschreven gedicht waren ze voor deze verwenmiddag
uitgenodigd. De kinderen maakten een heerlijk taartje voor hun moeder en legden haar flink in
de watten. Zo werden nagels gelakt, haren gekamd en gevlochten en kon zelfs worden genoten
van een heerlijk warm voetbadje. Ook werden spelletjes gespeeld, tekeningen gemaakt en
kleurplaten ingekleurd. Zowel de moeders als de kinderen hebben erg genoten van dit stukje
quality time.

Vakantieregeling 2015-2016
Eerste schooldag

ma. 17 augustus

Herfstvakantie

ma. 19 oktober

t/m

Kerstvakantie

ma. 21 december

t/m vr. 1 jan 2016

Voorjaarsvakantie

ma. 29 februari

t/m vr. 4 maart

Goede Vrijdag

vr. 25 maart

Tweede Paasdag

ma. 28 maart

Meivakantie(incl. Hemelvaart)

ma. 25 april

Tweede Pinksterdag

ma. 16 mei

Zomervakantie

ma. 18 juli

vr. 23 oktober

t/m vr. 6 mei

t/m vr. 26 augustus
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Van alles wat
 Foto’s van alle activiteiten van de afgelopen periode kunt u zien wanneer u inlogt op de
website.
 De school is hoofdluisvrij.
 Schoolfotograaf: Heeft u al ingelogd om de gratis groepsfoto te verkrijgen?
 Bent u de inlogcode voor ‘Ambrasoft- online-thuis’ kwijt en wilt u een nieuwe? Geef dit
dan door aan de leerkracht van uw kind. U ontvangt dan een nieuwe inlogcode.
Jarig in juni en juli
Datum

Jarigen

Groep

3 juni

Floris

8

3 juni

Wouter

8

5 juni

Gijs

1

10 juni

Jakob

4

13 juni

Rover

3

14 juni

Tiemen

7

8 juli

Nora

2

12 juli

Ta Ma Wah

4

13 juli

Naïsha

1

24 juli

Fabian

7

27 juli

Maud

7

30 juli

Angelique

5

Agenda
Datum

Activiteit

18 mei t/m 12 juni

Toetsweken Cito

1 t/m 4 juni

Avondvierdaagse Ommen

3,4 en 5 juni

Schoolkamp

10 juni

Meester- en juffendag

16 juni

Rapport mee

19 juni

Zomerfeest op De Dennenkamp

22 en 23 juni

10-minutengesprekken

24 juni

Schoonmaak materialen gr. 1-2

30 juni

Afscheid groep 8

2 juli

Afsluiting schooljaar

3 juli t/m 14 augustus

Start zomervakantie om 12.00 uur

Voor wie?

Leerlingen groep 7-8, meester
Carles, juf Annemée en juf Renske

Flyer en uitnodiging volgt
komende week

Ouders groep 1-2
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