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Beste ouder of verzorger,
Dit is mijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief van De
Dennenkamp..
Voor mij zijn de laatste dagen gevuld met weemoed en terugkijken. Hiernaast ziet u hoe ik 39 jaar
geleden begon in het onderwijs. Inderdaad…. er is veel veranderd. Ik geniet deze dagen zo
mogelijk nog meer dan anders van de kinderen.
Vrijdagochtend kom ik alle kinderen trakteren waarbij ik hoop, dat de kinderen van groep 8 ook
nog even aanwezig kunnen zijn (tussen 10.00 en 10.45 uur).
Het team van De dennenkamp kijkt terug op een constructief en productief schooljaar. Er is flink
geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderwijs. Dat heeft wederom geresulteerd in prima
resultaten voor de diverse vakgebieden.
Ook zijn er stappen gezet op het gebied van coöperatieve werkvormen en het Engels. Daar
gaan we het komend jaar zeker mee verder. Dat betekent wel dat onze digitale omgeving toe is
aan vervanging, zodat het gebruik van moderne media eenvoudiger en vooral flexibeler kan
worden ingezet. Het komend schooljaar zult u daar meer over horen.
Rest mij u als ouders heel erg te danken voor de wijze waarop u als ouder betrokken bent bij het
onderwijs op De Dennenkamp. De driehoek ouder-school-kind is zo belangrijk voor het welzijn
van uw kind.
Dat De Dennenkamp een school is waar kinderen en ouders niet alleen van harte welkom zijn,
maar waar ouders als gelijkwaardige partners bijdragen aan het opgroeien van uw kind moeten
we vooral in heel Ommen uitdragen. We mogen met elkaar gerust trots zijn op De Dennenkamp.
Ik wens u en De Dennenkamp heel veel liefde, plezier en geluk toe bij het opgroeien van uw
kinderen!
Met vriendelijke groet,
Ton Hendriks
Zomerfeest weer een succes
We kijken terug op een geslaagd zomerfeest. Ondanks de wisselende weersvoorspellingen
hebben we het zomerfeest toch weer voor het grootste gedeelte buiten kunnen vieren. De
partytenten die door ouders beschikbaar zijn gesteld kwamen goed van pas. Veel kinderen
deden mee aan één van de spelletjes of lieten zich prachtig schminken. Ook het Rad van Fortuin
was weer een succes! Het restaurant, bemand door de juffen, deed ook goede zaken. Met de
opbrengst van al deze activiteiten kunnen we ook in het nieuwe schooljaar weer leuke dingen
organiseren voor de kinderen! Het geld komt dus ten goede aan de kinderen van de
Dennenkamp. We willen iedereen die op wat voor manier dan ook, heeft geholpen met het
zomerfeest van harte bedanken!
Samen op de fiets
We willen het jaar sportief starten met een mooie fietstocht op woensdag 26 augustus voor
ouders met kinderen en leerkrachten. Niet alleen omdat het gezellig is maar ook om u allemaal te
bedanken voor uw inzet en betrokkenheid. Wij hopen op een grote opkomst dus graag deze
datum vrijhouden in
uw agenda. Na de vakantie volgt meer informatie.
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Van alles wat
 Gymtijden 3-4-5: woensdag. Zwemmen 3-4-5: dinsdag.
Gymtijden 6-7-8: dinsdag en woensdag.
 Het komend schooljaar gaan de deuren open om 8.25 uur.
 De lunchpauze verschuift het komend jaar een kwartier naar voren: van 11.45 tot 12.00
uur. Daardoor verschuift de overblijfpauze: van 12.00 u tot 12.25 uur. Zo hebben we ook ’s
middags bijna anderhalf uur waardoor de middaglestijd voor ons iets ruimer en breder in
te delen is dan de 1 uur en 20 minuten die we het afgelopen jaar hadden. De eerste
pauze blijft zoals het nu is: 10.00 – 10.15 uur.
 In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de actie rond ‘Zomerlezen’.
 Heeft u de datum van de fietstocht al genoteerd in uw agenda?

Jarig in juli en augustus
Datum

Jarigen

Groep

8 juli

Nora

3

12 juli

Ta Ma Wah

5

13 juli

Naïsha

2

24 juli

Fabian

8

27 juli

Maud

8

30 juli

Angelique

6

2 augustus

Qiqi

6

3 augustus

Rebecca

6

5 augustus

Hugo

2

8 augustus

Gijs

6

8 augustus

Sam

6

9 augustus

Kim

8

13 augustus

Hugo

3

13 augustus

Ruben

3

16 augustus

Casper

7

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie?

3 juli t/m 14 augustus

Start zomervakantie om 12.00 uur

17 augustus

Eerste schooldag

19 augustus

Koffie-uurtje ouders 8.30 – 9.45 uur

18 augustus

Eerste zwemles groep 3-4-5, eerste gymles groep 6-7-8

26 augustus

Fietstocht

Ouders met leerlingen,
leerkrachten

1 september

Informatie-avond

Alle ouders, verzorgers

Ouders, verzorgers
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Zomerlezen
Net als vorig jaar willen we u opnieuw informeren over het belang van lezen in de
zomervakantie.
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen,
maar liefst 1 à 2 AVI niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. We noemen dat
‘zomerdip’ of ‘zomerverval’. Vooral kinderen uit groep drie en vier – kinderen die nog
niet zo lang lezen – ondervinden dit. Maar niet alleen zij hebben hinder van een lange
periode van weinig of niet lezen. Ook de kinderen uit de bovenbouw moeten het lezen
bijhouden om goede lezers te kunnen blijven. En in de zomervakantie is voorlezen ook
een gezellig moment voor u en uw kind(eren).
Om dit lezen en voorlezen in de zomer te stimuleren hebben we net als vorig jaar de
actie:
Wie maakt de mooiste (voor)leesfoto in de zomervakantie?
Wat is de bedoeling?
Ga je op vakantie of blijf je thuis, er is altijd wel ergens een plekje waar je lekker kunt
lezen, of voorgelezen wordt. Voor de een is dat in een ligstoel, voor de
ander op het strand of languit in het gras.
Maak deze zomer een mooie, originele foto van uw kind op een fijne
(voor)leesplek en geef deze na de vakantie mee naar school of stuur
hem op. De foto’s verzamelen we en de mooiste foto’s worden beloond
met een prijs.
Het inleveren van de foto’s kan tot 1 september bij juf Renske (groep 5/6) of digitaal via
r.vanommen@ooz.nl

VEEL LEESPLEZIER!

Tot slot wensen we alle kinderen en ouders/verzorgers
een hele fijne zomer. Geniet van de zon, familie en
vrienden.
Team de Dennenkamp
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