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Aanmelden nieuwe leerlingen/ broertjes en zusjes vanaf 2 jaar
De voorbereidingen voor het volgende schooljaar zijn achter de schermen, al weer in volle gang.
Daarbij is het van belang dat we weten welke kinderen we in het nieuwe schooljaar kunnen verwachten.
Heeft u momenteel nog een dochter of zoon thuis van 2 jaar of ouder? Dan kunt u haar of hem al
aanmelden voor school. Zo kunnen we alvast rekening houden met de komst van uw kind.
In de bijlage treft u een aanmeldformulier aan. Wanneer u deze invult en inlevert op school of naar de
directie stuurt (m.vukkink@ooz.nl) dan ontvangt u een bewijs van aanmelding van ons ,zodat u zeker
weet dat de aanmelding is verwerkt.
Wanneer uw kind 3 jaar en 9 maanden is, dan kunt u een uitgebreide vragenlijst verwachten, waarna we
de inschrijving definitief kunnen maken en ook kennismakingsdagen kunnen afspreken.
U kunt een aanmeldformulier ook ophalen bij de directie/ IB-er of administratief medewerker.
Kennismaking met ouders nieuwe directeur
In de afgelopen weken hebben meerdere ouders al kennisgemaakt met de nieuwe directeur.
Dit heeft, naast een eerste contact en kennismaking, ook veel informatie opgeleverd.
Ouders hebben aangegeven waar ze blij mee zijn op De Dennenkamp.
Ook zijn er aandachtspunten en tips gegeven.
Deze openheid was heel prettig. We gaan met deze punten aan de slag en we hopen dat u daar ook
verschil in gaat merken.
Wilt u nog kennismaken of tips/ suggesties doorgeven? U bent van harte welkom op maandag, dinsdag ,
donderdag en vrijdag. Een afspraak maken via de mail mag ook.

Wessel Koekkoek voorleeskampioen Ommen
Wessel Koekkoek uit groep 8 is inmiddels doorgedrongen naar de regiofinale voor voorleeskampioenen.
Woensdagavond 6 maart neemt Wessel het op tegen 8 andere kampioenen uit het Vechtdal. Dit alles
vindt plaats in ons theater de Carrousel. Wessel gaat een fragment voorlezen uit het boek: Alleen op de
wereld.
Veel succes Wessel!
Kunst thema kleuters
De kleuters zijn gestart met het thema kunst. Dit is onder andere te zien aan alle mooie kunstwerken die
ontstaan in en rond het kleuterlokaal.
Ook hebben de ouders een mooie thematafel gemaakt. Bedankt daarvoor.
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Personeel
Juf Bertha is met succes geopereerd. De komende tijd heeft ze nodig om goed tot rust te komen en te
herstellen. We wensen haar ook vanaf deze plek een goed herstel toe.
Juf Annika gaat haar laatste fase is van haar opleiding. Dit houdt in dat ze binnenkort meer beschikbaar is
om les te geven. We houden u op de hoogte.
Nieuws uit groep 5/6
Voorstelling
Op 12 februari zijn we naar de voorstelling ‘Dichten is niet eng’ in de Carrousel geweest. In de
voorbereidende les hadden we al besproken wat iedereen eng vond en ook waardoor dat soms is
gekomen. Tijdens de voorstelling ging het over allerlei enge dingen. Met de door kinderen meegebrachte
enge woorden werd een mooi gedicht gemaakt. We hebben genoten van de voorstelling!

Binnenste Buiten
Tijdens de lessen van Blink, Binnenste Buiten (natuur en techniek), hebben we het over het milieu. We
bekijken wat een ecologische voetstap is, hoeveel ruimte neem je met je leefstijl in van de aarde.
Gedurende 2 weken gaan we dagelijks bekijken hoeveel kinderen er pakjes/ zakjes eten drinken
meeneemt voor de fruitpauze en voor de lunchpauze, of hoeveel een drinkbeker en een lunchtrommel.
Ook tellen we elke dag wie er lopend, met de fiets of met de auto komt. Veel kinderen hadden niet door
dat ze dichter bij school woonden dan gedacht…

Aco scholierenloop
Vrijdag 5 april is de ACO scholierenloop voor kinderen vanaf groep 3 t/m 8. Alle kinderen hebben een
informatiebriefje hiervoor gehad. Er kan t/m 17 maart ingeschreven worden. Dit moet zelf gedaan
worden, het gaat niet via school. De deelnemende kinderen lopen wel in het sporttenue van school. Wat
zou het mooi zijn als er weer zoveel deelnemers zijn van De Dennenkamp! Gaan de medaillewinnaars van
vorig jaar weer net zo hard lopen?
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Letter-/ carnavalsfeest in groep 3/4
'We hebben wat te vieren in groep 3/4! De kinderen uit groep 3 kennen alle letters en kunnen al erg goed
lezen. Dit moet natuurlijk gevierd worden met een letter/carnavalsfeest. De kinderen uit groep 3 hebben
een letterdiploma ontvangen. Het was een geslaagd feestje!'

Nieuws uit groep 7/8
Net voor de voorjaarsvakantie heeft groep 7/8 een voorlichting bijgewoond over hoe om te gaan met
"Groepsdruk". Deze voorlichting werd verzorgd door een medewerker van Halt.
Onlangs heeft groep 7/8 voor € 300 aan speelgoed voor de school mogen uitzoeken bij de Intertoys in
Ommen. Dit bedrag heeft de groep verdiend door heel veel Kinderpostzegels te verkopen. Een deel van
die opbrengst mocht de school zelf gaan besteden.
Inmiddels zijn de verwijzingsgesprekken naar het V.O. voor groep 8 afgerond. Wessel gaat naar de Van
der Capellen s.g. in Zwolle. Britt, Angel, Lindsey, Vera, Ilka en Jim gaan naar het Vechtdal College in
Ommen.

Donderdag 7 maart woont groep 7/8 een voorstelling bij in de Carrousel over Mantelzorg. Naast oudere
mensen komen ook steeds meer kinderen hiermee in aanraking.

Mijn kind en media

Soms heb je een vraag: Mijn kind en media

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat.
Met media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in de gaten
te houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en hoelang kinderen
per dag media mogen gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips:




Praat met je kind over het gebruik van media
Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de
oppas en opa’s en oma’s
Praat met anderen over hoe zij het doen
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Gebruik media samen
Praat met je kind over wat hij ziet
Geef het goede voorbeeld

Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik voor 0 tot
5 jarigen en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over beeldschermkinderen.

Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de ontwikkeling
of opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur op het
consultatiebureau, op maandag van 9.00 tot 9.30 uur (niet in de schoolvakanties) en donderdag van
13.00-13.30 uur. Je kunt ons ook mailen: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07
02.
Nicole Mulder
Jeugdverpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
Klassendans in alle groepen
Na de voorjaarsvakantie zijn we met de groep gestart met het programma Klassendans. Bewegen op en
luisteren naar muziek op verschillende manieren. Tijdens de lessen worden we ondersteund door
meerdere danscoaches. Afgelopen weken zijn de coaches weer in alle klassen geweest en hebben gezien
hoe mooi de danslessen gegeven werden.

Stakingsdag 15 maart; alle kinderen vrij
Zoals in de nieuwsbrief van januari al was aangekondigd is er op vrijdag 15 maart een landelijke
stakingsdag in het onderwijs.
Ook het personeel van De Dennenkamp heeft ervoor gekozen deze actie te ondersteunen.
Dit houdt voor uw kind in, dat de school op 15 maart dicht zal zijn en uw kind dus vrij zal zijn.
In de week van 11 maart voeren een aantal bonden, waaronder de Aob en FNV Onderwijs en Onderzoek,
actie voor meer investeringen in het onderwijs. Bijzonder is dat er actie wordt gevoerd voor de gehele
onderwijskolom, van de basisscholen tot de universiteiten. Doel van de acties is dat de regering € 4
miljard structureel toevoegt aan de onderwijsbegroting. Als afsluiting van de actieweek hebben de
betrokken bonden voor vrijdag 15 maart aanstaande een landelijke staking aangekondigd voor alle
onderwijssectoren. Het bestuur van OOZ ondersteunt deze actie ook.
We hopen dat u begrip heeft voor deze actie.
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RTL ranking : Dennenkamp scoort boven het landelijk gemiddelde
De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de cito-toets, levert naast resultaten voor
leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van
het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen.
Ook RTL Nieuws vergelijkt de resultaten door rekening te houden met achterstanden van leerlingen. Aan
de hand van het eindcijfer op onderstaande kaart kun je zien of een school beter of minder goed
presteert dan je zou mogen verwachten. Het Nederlands gemiddelde is een 7.
Onze school kreeg dit jaar de score 7,5 en doet het daarmee heel goed in Ommen! Hier zijn we heel blij
mee.
Spreekavonden op 5 en 6 maart
Op 5 en 6 maart zijn er spreekavonden voor de groepen 1 tm 7. Met de leerkracht neemt u de
ontwikkeling van uw kind door. Samen kunt u bepalen waar de komende tijd meer aandacht aan besteed
kan worden, waar uitdaging nodig is of waar we samen heel tevreden over kunnen zijn.
Na afloop van de gesprekken zal het verslag door de leerkrachten worden geplaatst op uw persoonlijke
account in Parnassys. U kunt dan thuis nog eens nalezen wat de afspraken zijn geweest.
Mocht u zich niet hebben ingeschreven voor de spreekavonden, maar wilt u wel graag een gesprek met
de leerkracht, dan kunt u een afspraak inplannen met de leerkracht voor een andere dag.
Van meerdere ouders hebben we inmiddels de informatie ontvangen dat ze de wijze van aanmelden niet
prettig vonden. Hier zullen we naar gaan kijken in de komende tijd en hopen aan het einde van het jaar
een andere vorm te hebben gevonden. We doen dit in samenspraak met de MR.
Plannen voor de toekomst
Net als alle andere scholen van ons bestuur gaan we aan de slag met het vormen van een nieuw
meerjaren beleidsplan. We bepalen waar we de komende jaren aan gaan werken, wat onze speerpunten
zullen zijn. Daar vragen we ook de input van u als ouder op. In de volgende nieuwsbrief komen we daarop
terug.
Agenda
5 en 6 maart

oudergesprekken

8 maart

rapporten mee

12 maart

MR vergadering

13 maart

OR vergadering

15 maart

Stakingsdag ; kinderen vrij

22 maart

pannenkoekendag gr 7/8

29 maart
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