Nieuwsbrief obs De Dennenkamp

Kinderen leren
verschillend
18 april 2019

Inspectie geeft een positieve beoordeling aan OBS De Dennenkamp
Afgelopen week heeft de inspectie van het onderwijs wederom een bezoek aan De Dennenkamp
gebracht.
Zij hebben de school een positieve beoordeling gegeven. Hier zijn we natuurlijk enorm blij mee.
Na de vakantie hopen we het beoordelingsrapport te ontvangen en kunnen we u ook inhoudelijk
meer informeren.
Schoolgroente en fruit stopt
Op woensdag, donderdag en vrijdag kreeg uw kind groente en fruit op school aangeboden.
De actie is nu afgelopen. Na de meivakantie vragen wij u dan ook elke dag voor de
ochtendpauze eten en drinken voor uw kind mee te geven.
Nieuws uit groep 7/8
Tijdens de ROVA - actie: "Houd de buurt schoon!" heeft groep 7/8, samen met Elisabeth Idema
als afgevaardigde van de gemeente, heel veel afval opgeruimd in de wijk. Dank daarvoor!
Groep 7/8 heeft een keurige derde plek behaald tijdens het schoolvoetbaltoernooi en
tijdens de scholierenloop heeft de Dennenkamp weer een aantal medailles in de wacht gesleept.
De Koningsspelen zijn weer achter de rug, we hebben een prachtige dag beleefd! Van spelletjes
in de onderbouw tot flink sporten in de bovenbouw met als afsluiting een lekkere gezonde lunch.
Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het Theoretisch en Praktisch Verkeersexamen!
Gefeliciteerd!
Inmiddels hebben de kinderen uit groep 8 de Centrale Eindtoets achter de rug. Na de
meivakantie horen zij de uitslag. Als beloning voor het harde werken heeft groep 8 vandaag bij
meester Carles thuis gegeten.
Nieuws uit groep 3/4
Maandag 15 april zijn wij naar schrijver Erik van Os geweest in de Carrousel. Hij vertelde ons
over het schrijversvak en hij las verhalen en gedichten voor. Van sommige gedichten heeft hij
liedjes gemaakt. Deze liedjes hebben wij samen gezongen en
ook maakten we er grappige bewegingen bij. Het was erg leuk!
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Onze mooie Gorgel hoek is helemaal af! Wij zijn erg trots op alles wat wij hebben gemaakt.
Daarom hebben wij met de klas Jochem Myjer (de schrijver van deze kinderboeken) een mailtje
gestuurd. Gisteren hebben wij een prachtige reactie van hem ontvangen in de vorm van een
filmpje. Hij vindt het erg leuk dat wij aan dit thema werken en hij wenst ons veel succes met de
versierde wagen optocht. Nu zijn wij er extra klaar voor. We hebben er zin in!!

Het paasweekend kan bijna beginnen. Gisteren hebben wij met de hele school eieren gezocht.
Er lagen meer dan 100 eieren verstopt. Als je erg goed zocht kon je ook nog 4 gouden eieren
vinden. Sam, Mohammed, Luit en Shahad hebben ze gevonden. Goed gedaan!

12 april Koningsspelen geslaagd!
We kijken goed terug op de Koningsspelen.
Het was een fijne dag!
We begonnen de dag op het plein met het feliciteren van ons koningspaar, meester Carles en juf
Willy. De verrassing was groot voor de twee jarige leerkrachten.
Ze bedanken iedereen voor de mooie bloemen!
Alle groepen zijn daarna sportief aan de slag gegaan om daarna te genieten van de
koningslunch.
GVO-HVO keuze volgend schooljaar
Nog niet van iedereen hebben we de briefjes ontvangen voor volgend schooljaar. Kiest u, samen
met uw kind, voor GVO of toch voor HVO?
Mogen we de briefjes uiterlijk dinsdag 7 mei van u ontvangen? Zo kunnen we de aanvraag
indienen voor de docenten van volgend jaar.
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Extra ondersteuning in groep 1
Op maandag is juf Henriëtte in groep 1 om extra aandacht en begeleiding te geven. Dit is erg
prettig. Daarom hebben we vanaf 7 mei ook op dinsdag en donderdag extra begeleiding in de
klas. Juf Henriette is een ervaren leerkracht bij OOZ en zij zal tot de zomervakantie ook extra in
de groep zijn. Echter Juf Annika en Juf Willy blijven het aanspreekpunt voor u als ouders.

2 extra studiedagen
Voor het ontwikkelen van het nieuwe schoolplan van OBS De Dennenkamp is vergadertijd en
goed overleg nodig. Dit gaan we op vergaderingen na schooltijd doen, maar ook tijdens 2 extra
studiedagen. Wij realiseren ons dat u dan extra opvang voor uw kind(eren) moet regelen. Door
de dagen enigszins gunstig te kiezen, sluiten ze aan bij een (langer) weekend.
29 mei (woe voor het hemelvaartweekend) en 28 juni (op vrijdag) zijn daarom lesvrij voor de
kinderen geworden. Wij hopen grote stappen te kunnen maken in de ontwikkeling van het nieuwe
schoolplan voor de komende 4 jaar.

Eierverkoop
Bedankt voor het kopen van zoveel eieren!
De ouderraad is erg blij met de opbrengst hiervan.

Anderstalige nieuwkomersgroep
Veel plezier op je nieuwe school
In de maand april hebben we van een aantal kinderen afscheid genomen.
Lidya en Meron gaan naar CBS de Kardoen, Gabriela is verhuisd naar Neede en Feruz gaat ook
naar CBS de Kardoen. We hebben voor alle kinderen een afscheidscadeautje gemaakt en hun
veel plezier gewenst op hun nieuwe school.
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Een winnaar in onze groep
5 april was de scholierenloop in Ommen. De meeste kinderen uit onze groep gingen mee
hardlopen. Even rende mee met de jongens uit groep 3. Het was nog erg spannend, maar Even
is tweede geworden!
De kinderen en de juffen zijn super trots op hem!!

Nieuws uit de kleutergroepen
Lente, Pasen en de koningsspelen zijn weer voorbij.
Deze week gingen de kinderen paaseieren zoeken. Sam en Mohammed hebben het gouden ei
gevonden. Ze hebben een grote chocolade paashaas gewonnen!
Na de vakantie gaan we starten met het thema ‘Kriebelbeestjes’. Mocht u thuis nog AHinsectenplaatjes, -stickers en/of –tattoos hebben… of andere insect-gerelateerde spullen.
Mogen wij deze lenen/hebben? In het thema willen we graag op onderzoek naar de wereld van
insecten en kriebelbeestjes.
De bak met (verschoon)kleding is bijna leeg… Willen jullie thuis allemaal even kijken of er nog
schoolkleren bij jullie liggen?
Zijn er misschien ouders die kleding thuis hebben en het niet meer gebruiken. Wij kunnen het
goed gebruiken. Het liefst de maten 110-116.
Fijne vakantie allemaal!
De komende 2 weken is de school dicht en zijn de kinderen vrij.
We wensen u met uw kind(eren) een fijne vakantie.
Voor de groepen die het betreft hebben de leerkrachten een mail gestuurd over de activiteiten in
de vakantie.
Graag tot maandag 6 mei!
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Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie

Ma 6 mei

Allen

Do 16 mei

Eerste schooldag na vakantie
Uiterlijk inleveren keuze HVO/
GVO
Schoolfoto

Vr 24 mei

nieuwsbrief

Allen

25/ 26 mei

Wie zich heeft aangemeld

2,3 juli

Samen loop voor Hoop
Kinderen vrij ivm hemelvaart
weekend en studiedag team
Schoolkamp
Nieuwsbrief
Studiedag; kinderen vrij
Oudergesprekken

5 juli

Zomerfeest en rapport

Allen

9 juli

Afscheid groep 8

12 juli

Start zomervakantie

Di 7 mei

29, 30, 31 mei
12,13,14 juni
28 juni

Groep 4 - 7
Allen

Alle kinderen
Groep 8
Allen
Alle kinderen
Allen

Allen
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