Nieuwsbrief obs De Dennenkamp

18 oktober 2019

Staking op woensdag 6 november; kinderen geen school
Het team van OBS De Dennenkamp heeft besloten geen les te geven op woensdag 6 november. De
leerkrachten maken gebruik van het recht om te stemmen en sluiten aan bij de landelijke acties.
Voor u houdt het in dat uw kind vrij is.

Start crea-circuit; op do 21 november een tentoonstelling
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een onderdeel gekozen uit het creacircuit.
Na de herfstvakantie gaan we op 4 donderdagmiddagen aan de slag met dit onderdeel.
Aan het einde van deze 4 momenten, op donderdag 21 november, nodigen wij u van harte uit om te
komen kijken wat wij geleerd hebben, tijdens onze tentoonstelling. Deze zal zijn van 13:30 tot 14:00 uur.
Nieuws uit groep 3/4
De eerste periode tot de herfstvakantie zit er alweer op. De start van groep 3/4 is altijd best wel even
pittig. Voor groep 3 is bijna alles nieuw. Nieuwe juf, werken aan tafeltjes, lezen, schrijven, rekenen, de
kinderen uit groep 4 erbij, stil werken als er uitleg wordt gegeven aan de andere groep en nog wel veel
meer… Ook voor de kinderen in groep 4 zijn er nieuwe vakken bij de start van het schooljaar. Taal,
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen zijn ineens allemaal losse vakken geworden. Ondanks de vele
nieuwe dingen in groep 3/4 hebben ze het deze periode ontzettend goed gedaan. We hebben al heel veel
geleerd. Groep 3 kent al veel woorden en letters en ze kunnen zelfs al zinnen lezen!! Daar zijn we met zijn
allen erg trots op! Wat ook nieuw is voor de kinderen uit groep 3, is de ‘trotsmap’. Als de kinderen trots
zijn op hun gemaakte werk dan mag dit in de trotsmap. De kinderen mogen zelf bepalen wat er in hun
eigen map komt. Zij moeten dit dan zelf aangeven bij de leerkracht. Trots zijn op jezelf of op je eigen werk
kan best lastig zijn. Daarom deze map om dit te stimuleren. Want natuuuuurlijk mag je trots zijn op
jezelf!
Hieronder 2 voorbeeld werkjes uit een trotsmap.
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Zakelijke ouderavond
Op dinsdag 16 oktober was de zakelijke ouderavond van de OR en MR.
Twee belangrijke onderdelen van de school; zonder ouders zijn veel activiteiten moeilijk te organiseren.
Samen hebben we besproken wat de OR en MR afgelopen jaar hebben gedaan; en dat is best veel!.
Tevens hebben we naar de cijfers gekeken; hoeveel geld is er in kas geweest bij de OR en waar is het aan
uitgegeven.
Tot slot hebben we afscheid genomen van een aantal leden Bianca Bouwhuis, Nienke Eijgelaar, Jessica
Uijlenbroek en Henrik Koekkoek.

Personeel
Juf Bertha zal de komende periode weer gaan starten met het begeleiden van een deel van de
kleutergroep. Dit zal op de woe-, do- en vr ochtenden gebeuren.

Schoolfruit start weer!
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het schoolfruit. Voor een half jaar krijgen we voor de woensdag,
donderdag en vrijdag fruit aangeboden voor alle leerlingen.
Aan het begin van de week laten de leerkrachten via klasbord weten welk fruit aangeboden wordt.
Lust uw kind het echt niet, dan kunt u alsnog een alternatief aanbieden.

Kinderboekenweek 2019 ‘REIS MEE’
De kinderboekenweek had dit jaar een iets andere opzet dan voorgaande jaren. De kleedjesmarkt kwam
te vervallen en in plaats daarvan was er een afsluitende show van de Nieuwkomersgroep.
Tijdens de opening kwamen alle kinderen bij elkaar in de hal. Ze waren al een beetje in de stemming want
In de school hingen allemaal posters over nieuwe boeken en over de kinderboekenweek. Er waren mooie
nieuwe boeken uitgestald in de Stam, bedoelt voor alle groepen.
Allereerst zette Juf Renske de kinderen die hadden meegedaan met het zomerlezen, in het zonnetje. Ze
kregen zelfs een kleine attentie. Dit laatste was natuurlijk vooral bedoeld als stimulans voor de andere
kinderen om ook te gaan lezen in de zomervakantie.
Aansluitend werd een klein toneelstukje opgevoerd waarin het kilometerlezen werd geïntroduceerd door
juf Gerda en juf Renske: Iedere gelezen bladzijde is een kilometer. Hoever kunnen de groepen reizen in
een week? Dat dit kilometerlezen de kinderen heeft gemotiveerd om te gaan lezen, blijkt uit de vele
bladzijden die gelezen zijn de in groepen. Groep 1 /2 kon helemaal naar Maastricht reizen. Groep 3 /4
kwam het verst, tot Athene. Groep 5/6 heeft Rome bereikt. Groep 7/8 reisde tot aan Moskou en de
Nieuwkomersgroep wilde de Eiffeltoren zien.
Daarna was het tijd om te zingen en dansen met het lied ‘Reis mee’ van ’Kinderen voor kinderen’.
De kinderboekenweek eindigde feestelijk met wéér een gezamenlijke bijeenkomst in de Stam. De
klassenshow van de Nieuwkomersgroep was een leuke show met zang en dans in verschillende talen. Ook
werd een toneelstukje op rijm opgevoerd over een boekenbus die een lekke band had. Natuurlijk
eindigde de show met het lied ‘Reis mee’, zodat iedereen van de Dennenkamp de kinderboekenweek
zingend en dansend afsloot. ‘
Het was een mooie week die hopelijk veel kinderen heeft gestimuleerd om eens een boek te pakken en te
lezen!
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Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 zelf naar binnen
Zoals u misschien op de ochtenden wel eens gemerkt heeft in de school; we groeien!
En dat is een goed teken.
Steeds meer ouders weten De Dennenkamp te vinden en hier zijn we blij mee.
Het vraagt echter ook om logistieke afspraken met elkaar;
In de ochtend is het druk in de gangen met ouders die de kinderen begeleiden tot aan de deur van de klas
of ook de klas in.
Dit zorgt voor veel indrukken voor kinderen die moeite hebben met prikkelverwerking.
Ook is er minder overzicht voor de kinderen.
Vanaf groep 3 vinden we het dan ook wenselijk dat de kinderen zelfstandig, zonder ouder, naar binnen
gaan. Wij vragen u dus buiten afscheid te nemen van uw kind en uw kind bij de achteringang te laten
wachten.
Om 8:25 uur staan de leerkrachten bij de deur en laten de kinderen binnen. Op deze manier bewaken we
ook de starttijd van de lessen.
Wilt u iets overleggen met de leerkracht, dan kan dit wanneer de school uitgaat, om 14:00 uur, wanneer
de leerkrachten mee naar buiten komen.
Is het echt dringend, dan kunt u de leerkracht, zonder uw kind, voor 8:25 uur opzoeken in de school.
Wij hopen op uw begrip voor deze verandering, daar het in het belang van de kinderen is.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen vanaf 8:20 uur naar binnen, samen met een ouder, oudere broers
en zussen blijven buiten.
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie willen wij de 2e kleutergroep gaan opstarten. Zo wordt het
ook in het kleuterlokaal wat overzichtelijker voor de kinderen.
De ouders van de kleuters ontvangen hier een aparte email over.

Nieuws van de anderstalige nieuwkomers
Klassenshow Anderstalige Nieuwkomers
Afgelopen vrijdag 11 oktober mochten de kinderen uit de Anderstalige Nieuwkomersklas hun
klassenshow laten zien aan de kinderen en aan hun ouders.
De dag zelf waren de kinderen erg zenuwachtig, voor de pauze nog even oefenen van de dansjes en de
liedjes. Om 10:30 uur begon onze eerste optreden voor de kinderen en juffen en meesters. We hebben ze
laten zien dat we goed kunnen dansen, liedjes kunnen zingen en toneel kunnen spelen.
We zongen liedjes in het Nederlands, maar ook in het Pools, Arabisch en Eritrees. We deden een
toneelstukje over een boekenbus met een lekke band.
Als afsluiting van de kinderboekenweek werd er bekend gemaakt hoe veel kilometer er gelezen is door de
klassen en waar de reis naar toe kon gaan.
Wij vonden het een geslaagde dag en wat hebben de kinderen gestraald op het podium.
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Afscheid nemen
Aankomende weken nemen wij afscheid van een aantal kinderen uit onze groep.
Mustafa neemt vrijdag 18 oktober afscheid van de groep. Na de herfstvakantie start hij op Het Palet in
Ommen. Wij wensen Mustafa heel veel plezier op zijn nieuwe school.
Even neemt donderdag 31 oktober afscheid van de groep. Wij wensen hem heel veel succes op de Sint
Bernardus in Ommen.
Welkom
Tiana heten wij welkom op in onze klas en op school. We wensen jou heel veel leerplezier in onze groep

Fijne herfstvakantie
Graag zien we iedereen na de vakantie weer terug op maandag 28 oktober!
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Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie

6 november
8 november
21 november
13:30 – 14:00 uur
22 nov
26, 28 nov
6 dec
3 dec
19 dec
20 dec

Staking; Kinderen vrij
Open dag

Alle kinderen
Nieuwe ouders en kinderen

Crea-tentoonstelling

Ouders groep 3 t/m 8

Nieuwsbrief
Oudergesprekken
Studiedag leerkrachten, vrij
MR
Kerstfeest en klassenshow gr 5/6
12:00 uur vrij

Voor iedereen
Voor ouders
Alle kinderen
MR-leden
iedereen
Alle kinderen
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