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Beste ouder of verzorger,
Hoe bijzonder is een basisschool, wanneer je het schooljaar opent met een
boottocht, waarbij alle ouders en kinderen aanwezig mogen zijn. Ik moet u
zeggen dat dat echt heel bijzonder is. Het geeft niet alleen aan dat we het
met elkaar heel gezellig maken voor de kinderen, maar ook dat u als ouders zeer betrokken bent
bij de schoolse ontwikkeling van hen.
Ouderbetrokkenheid is momenteel een belangrijk thema op alle basisscholen.
Ouderbetrokkenheid heeft tot doel het leren en ontwikkelen van uw kind te bevorderen. Dat
zullen we gezamenlijk vorm moeten geven. Ieder vanuit de eigen betrokkenheid. U bent immers
‘ouderdeskundig’ en wij zijn ‘onderwijsdeskundig’.
Voor u is dat al heel lang een vanzelfsprekendheid. De meeste ouders voelen zich ook betrokken
bij de ontwikkeling van hun kind op school. Onlangs heb ik daar met een flink aantal ouders over
gesproken tijdens het ‘koffie/thee-uurtje’. In het gesprek kwamen we erachter, dat de
informatievoorziening van school naar de ouders goed is en dat het misschien nog specifieker
kan.
Een eerste stap was het open stellen van het ouderportaal van ParnasSys. Inmiddels kunt u binnen
het ouderportaal niet alleen de NAW gegevens (naam, adres, enz.) inzien, maar u kunt nu ook de
toetsresultaten en de aantekeningen inzien die de leerkrachten maken in het
schooladministratiesysteem.
Een andere mogelijkheid die we invoeren is de maandelijkse groepsmail die de leerkrachten
sturen aan de ouders van de groep. Daarin worden niet alleen ditjes en datjes over de groep met
u uitgewisseld, maar houden de leerkrachten u ook op de hoogte van wat er op
onderwijsinhoudelijk gebied in de groep speelt.
Tijdens de komende jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad,
7 oktober aanstaande, zal de MR het Ouderconvenant van De Dennenkamp aan u presenteren.
De MR heeft zich eind vorig schooljaar gebogen over de inhoud van een ouderschooldocument. Een document waarin kon worden vastgelegd, wat u als ouder van de school
mag verwachten en wat de school van u mag verwachten.
Op de jaarvergadering zal de voorzitter van de MR en ondergetekende dit document officieel
ondertekenen.
Met vriendelijke groet,
Ton Hendriks

Zomerlezen
Zoals u zich vast herinnert, heeft er in de laatste nieuwsbrief voor de
zomervakantie een oproep gestaan om een mooie(voor-) ‘leesfoto’
van uw kind in de zomervakantie te maken.
In de gang heeft u misschien al een verzameling van de ingeleverde
foto’s gezien, de één nog mooier dan de ander!
Tot maandag 8 september is het nog mogelijk om foto’s in te sturen
naar renske@dennenkamp.nl . Daarna gaan we, samen met Barbra
Andell van de bibliotheek, kiezen wie in de zomervakantie de
mooiste leesfoto heeft gestuurd dit schooljaar.
Muziek
Gisteren hebben de kinderen van De Dennenkamp kunnen kennismaken met allerlei
muziekinstrumenten. Om 10.00 uur gingen de groepjes uiteen en konden ze genieten van
verschillende workshops met als thema: Muziek maken en Muziekinstrumenten.
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Controle
De school is hoofdluisvrij. We bedanken de oudergroep opnieuw voor de controle van de
hoofden en haren van alle kinderen.
Klassenouders schooljaar 2014 -2015
Groep 1-2:
Hebe Ferwerda en Daniëlle van Duren
Groep 3-4:
Bianca Bouwhuis
Groep 5-6:
Alma Oldeman
Groep 7-8:
Quinta Marsman
Jarig in september en oktober
Datum

Jarigen

Groep

1 september

Luit

2

17 september

Quinlan

6

10 oktober

Carmen

3

15 oktober

Nicole

1

16 oktober

Floris

3

21 oktober

Kaan

4

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie?

2 september

Informatie-avond

Alle ouders/verzorgers

10 september

Anwb Streetwise

Groep 1 t/m 8

24 september

Kinderpostzegelactie

Leerlingen groep 7 en 8

1 oktober

Kinderboekenweek t/m 10 oktober

7 oktober

Jaarvergadering MR en Ouderraad (uitnodiging volgt nog)

10 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek met een
Boekenmarkt.
Tijd: 13.30 – 14.00 uur
(spaar maar vast veel 50 eurocentmuntjes…)

13 t/m 17 oktober

Herfstvakantie

19 november

Open dag De Dennenkamp

Ouders, kinderen en
andere
belangstellenden
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