Nieuwsbrief obs De Dennenkamp

24 mei 2019

Schoonmaakdag op vrijdag 21 juni
Voor de kinderen is het fijn om met schoon materiaal te werken. Daarom vragen we aan u om op vrijdag
21 juni een gedeelte van de materialen schoon te maken binnen de school.
Ook is het mogelijk om materialen mee naar huis te nemen en thuis schoon te maken.
Met een grote opkomst hopen we snel klaar te zijn.
Op de deuren van de lokalen hangen vanaf maandag intekenlijsten en kunt u aangeven wanneer en wat u
wilt schoonmaken.
Prachtige versierde wagen!
Tijdens de optocht was de versierde wagen van De Dennenkamp echt een feest om te bekijken. De kar
was prachtig, de kinderen mooi verkleed en de muziek en gezichten vrolijk. Een prachtig beeld van de
school. Ouders van groep 3 en 4; dank voor al jullie inzet en werk!

Vervolg inspectie
De inspectie was tevreden over onze school. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee; het bevestigd dat we de
juiste dingen doen. Natuurlijk zijn er altijd ontwikkelpunten (stilstand is immers achteruitgang). Hier
praten we met het team over tijdens de studiedagen en vergaderingen die na schooltijd gepland zijn.
Zo ontstaan de plannen voor de komende jaren. Ook met de MR wordt hierover gesproken.
De inspectie was tevreden over de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt in de klassen. Ook de
manier waarop er naar de ontwikkeling van de kinderen gekeken wordt en de acties die worden ingezet
om de ontwikkeling positief te beinvloeden is in orde.
Binnen de school wordt ook invulling gegeven aan actief burgerschap (kinderen bewust maken van de
wereld waarin je leeft en daar ook actief kennis mee maken). Graag wil de inspectie wel zien dat we over
deze invulling afspraken maken met elkaar en het niet per jaar kan verschillen wat we aanbieden. Dit is
een duidelijk advies waar we zeker mee uit de voeten kunnen.
Mocht u ons tips of suggesties willen geven? Loop gerust even bij de directie binnen. Ook volgt er
binnenkort een bord in de hal waar u deze kwijt kunt.
Nieuws uit groep 7/8
De uitslagen van de eind cito voor groep 8 zijn inmiddels binnen. De behaalde resultaten van de kinderen
zagen er wederom prima uit!
Afgelopen week heeft de groep zich van zijn sportieve kant laten zien tijdens de sportdag. Alle scholen uit
Ommen namen hieraan deel. Onder prima omstandigheden zijn er door “ons” weer diverse records
aangescherpt.
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Het volleybalteam van De Dennenkamp heeft zich vorige week in Assen geplaatst voor de Nederlandse
kampioenschappen op 8 juni in Houten/Utrecht. Geweldig gedaan met z’n allen en zet ‘m op!

Jantje Beton
De actie: “Jantje Beton” is 22 mei van start gegaan. Alle gezinnen hebben een boekje met loten
meegekregen naar huis om te verkopen. De loten kosten € 3 per stuk. De helft van de opbrengst gaat naar
projecten van Jantje beton en de andere helft gaat naar De Dennenkamp. Het zou fijn zijn als alle loten
verkocht kunnen worden. De actie loopt t/m woensdag 5 juni. Niet verkochte loten lever je uiterlijk 7 juni
bij juf of meester in.
Extra boekjes zijn nog bij meester Carles te verkrijgen.

Nieuws uit groep 3/4
Vorige week zijn wij begonnen met het toneellezen. Dit is een project van de bibliotheek. De kinderen
krijgen in niveaugroepjes leesboeken aangeboden met daarin verhaaltjes met verschillende rollen.
Voorafgaand aan het verhaal moeten de kinderen de rollen verdelen. De verhaaltjes bestaan
voornamelijk uit dialogen zodat de kinderen elkaar met lezen steeds moeten afwisselen. Ze moeten goed
met elkaar mee lezen, duidelijk lezen en luisteren waar de ander is gebleven. Ieder kind van het groepje is
dus actief betrokken bij het verhaal en dat maakt het juist zo leuk!
Op 9 mei hebben wij een hele interessante ANWB Streetwise les gehad. Ze hebben ons bijvoorbeeld
geleerd hoe je moet oversteken tussen 2 geparkeerde auto’s, oversteken over een zebrapad met
stoplichten, waar je wel en niet goed met een bal kunt spelen en hoe je veilig in een auto zit. De ANWB
merkt dat er nog veel ongelukken ontstaan doordat kinderen niet goed vast zitten in de gordel. Bij veel
kinderen zit de gordel te hoog zodat deze snijdt in de nek of de gordel is achter de rug ‘weggestopt’. Bij
dit laatste kan een kind alsnog uit de gordel vliegen als er hard geremd moet worden. Dit kan verholpen
worden door kinderstoeltjes of zitverhogingen te gebruiken. Wist u dat een kind tot en met 1.30m nog in
een kinderstoel hoort te zitten en dat een kind tot 1.50m nog op een zitverhoging moet?
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Nieuws uit groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we veel geleerd over kriebelbeestjes,
spinnen en insecten.
We zijn het thema gestart met een poppenkastvoorstelling over
ooievaar die wormen en wespen heel eng vindt. We zijn o.a. naar
het park geweest om beestjes te (onder)zoeken. Dit deden we met
vergrootglazen, insectenpotjes en opzoekkaarten.
Groep 2 is naar de bibliotheek geweest om kriebelbeestjes boeken
te zoeken en we hebben afscheid genomen van juf Denise.
Gelukkig gaat ze ook mee op schoolreis!

Nieuws uit groep 5/6
We hebben meegedaan aan het verkeersprogramma ANWB Streetwise.
Groep 5/6 kreeg het onderdeel ‘Hallo auto’. De kinderen hebben iets geleerd over de remweg van een
auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze mochten ook plaatsnemen op de bijrijdersstoel van
een ANWB lesauto en zelf remmen. Ook het belang van een stoelverhoger en het dragen van een
veiligheidsgordel is aan bod gekomen.

Aimy: We hebben geleerd wat de remweg is. Als je zwaar bent, heb je een grotere remweg dan als je licht
bent. En we moesten remmen in een elektrische auto.
Nora: Streetwise was heel leuk en leerzaam. We gingen kijken hoe lang de remweg van een auto was en
hoe lang de remweg van een voetganger was en nog veel meer. Het was een leuke ervaring.
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Overlast rondom de school
Rondom de school ervaren we wat overlast. Zo is er een ruit vernield, zijn nu al meerdere malen onze
nieuwe picknickbanken kapot gemaakt en treffen we regelmatig afval en hondenpoep op het schoolplein
aan.
Voor de overlast van de hondenpoep zijn er bordjes gemaakt, verder hebben we contact met de
wijkagent en de jongerenwerker om dit probleem gezamenlijk op te pakken.
Zo hopen we de overlast weer de kop in te drukken.
Nieuw communicatiemiddel; klasbordapp
Als school gaan we met onze tijd mee. Daarom introduceren we een nieuwe manier van communiceren;
Klasbord. Dit is een app/ mailfunctie waarbij de leerkracht informatie/ foto’s met u als ouder kan delen.
Ook bv de oproep voor het aanmelden voor de spreekavond zal via deze klasbordapp gaan.
Vandaag krijgt ieder kind een aanmeldbrief mee voor Klasbord. Vanaf 11 juni zal de klasbordapp in
gebruik worden genomen.
We zien de periode tot de zomervakantie als proefperiode.
Tijdens de spreekavonden zal u , op de gang, gevraagd worden aan te geven hoe u het gebruik van de
Klasbordapp ervaart en kunt u tips en suggesties geven.
Met deze informatie hopen wij tot een passend communicatiemiddel te komen met u als ouder.
De voordelen van klasbord zijn:
-Klasbord is volledig AVG proof
-Aangesloten bij het Privacyconvenant onderwijs
-Het internetverkeer is volledig beveiligd
-Voor toegang is er altijd een klascode nodig en expliciet toestemming van de leerkracht
-Zonder toestemming kan niemand bij de gegevens, deze zijn afgeschermd
-De leerkracht heeft het volledige beheer over leden en berichten binnen een groep
-Zowel de leerkracht als de ouders hoeven geen emailadres of telefoonnummer te delen met de groep
-Het is een besloten groep; buiten de ouders van klasgenoten kan niemand de berichten of foto’s zien.
Aan het begin van het schooljaar hebben een aantal ouders aangegeven dat zij het niet prettig vinden als
foto’s van hun kind worden gedeeld via social media. Daar dit een besloten groep is, zou het kunnen zijn
dat u als ouder over deze vorm van delen anders denkt.
Komende week worden alleen deze ouders nogmaals benaderd.
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Uw gegevens in parnassys actueel?
Parnassys is het administratieprogramma van onze school. Hierin staan uw contactgegevens. Mochten wij
u willen bellen of bereiken dan halen wij uw contactgegevens uit parnassys.
Het is daarom van belang dat u zelf de contactgegevens actueel houdt in parnassys.
Heeft u een nieuw mailadres of een andere telefoonnummer gekregen of bent u verhuisd? Deze gegevens
kunt u allemaal zelf aanpassen in parnassys.
U logt in met uw persoonlijke code (dezelfde code waarmee u ook de verslagen kunt lezen van de
gesprekken die u gevoerd heeft) en past de gegevens aan. Onze administratief medewerker krijgt dan een
melding dat u een aanpassing heeft gedaan.
Weet u uw persoonlijke code niet meer? Deze kunt u opnieuw bij de administratief medewerker/ IB-er of
directeur aanvragen.

Nieuwsbrief kindplein west

In de bijlage vindt u de meest actuele nieuwsbrief over Kind Plein West; het nieuwbouwproject
van oa onze school.

Obstacle Run Ommen 28 september
Ook in de bijlage informatie over de Boss Obstacle Run die 28 september in Ommen zal gaan plaats
vinden. Er is een run van 5 km voor kinderen.
Deze run is voor kinderen vanaf 8 jaar t/m 14 jaar.. Tot en met 10 jaar is het verplicht om een ouder mee
te laten lopen. Zwemdiploma is ook verplicht

Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.bossobstaclerun.nl/
of
https://www.facebook.com/bossobstaclerun/

Einde ramadan; Suikerfeest
Het einde van de ramadan komt in zicht. Voor de meeste mensen is dit op 4 juni. Dan start het
Suikerfeest. Op deze dag mogen de kinderen die het feest gaan vieren ook vrij van school. Op woensdag 5
juni verwachten we de kinderen wel weer terug op school.
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Vakantierooster volgend schooljaar

Voor volgend schooljaar liggen de volgende vrije dagen al vast.
Herfstvakantie

21 t/ 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Tweede Paasdag

13 april 2020

Meivakantie week 1

25 april t/m 3 mei 2020

Meivakantie PO*

3 mei t/m 10 mei 2020

Meivakantie VO*

23 en 24 april, 4 en 6 mei 2020

Hemelvaart + dag erna

21 en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

6 juli t/m 14 augustus 2020

Naast deze vrije dagen zullen er nog een aantal studiedagen worden ingepland.

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie

25/ 26 mei
27 mei
29 mei

Samen loop voor Hoop
Schoolreis
Schoolreis
Kinderen vrij ivm hemelvaart
weekend en studiedag team
2e pinksterdag vrij
Start Klasbord
Schoolkamp
Nieuwsbrief
Studiedag; kinderen vrij
Oudergesprekken
Zomerfeest en rapport
Afscheid groep 8
Start zomervakantie

Wie zich heeft aangemeld
Groep 3 – 6 en nieuwkomers
kleuters

29, 30, 31 mei
10 juni
11 juni
12,13,14 juni
28 juni
2,3 juli
5 juli
9 juli
12 juli

Alle kinderen
allen
allen
Groep 7/ 8
Allen
Alle kinderen
allen
allen
allen
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