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Agenda
Datum

Activiteit

18 t/m 22 februari 2019

Voorjaarsvakantie

26 februari 2019

MR vergadering

5 en 6 maart 2019

15 minuten gesprekken met ouders

8 maart 2019

Rapport mee

15 maart 2019

Stakingsdag PO/VO

Nieuwe leerlingen
Groep 1: Ties Brinkhorst en Fedde van Doornik
Groep Anderstalige Nieuwkomers: Naizghi Tesfay Yared
We wensen Ties, Fedde en Naizghi een fijne een leerzame tijd toe op De Dennenkamp!
Directie
Afgelopen dinsdag heeft de MR met een aantal leden van het team een gesprek gehad met de
kandidaat directeur. We verwachten dat we de nieuwe directeur binnenkort mogen verwelkomen.
We houden u op de hoogte.
Personeel
Juf Bertha (groep 1) heeft zich na de kerstvakantie ziek gemeld. In de kerstvakantie heeft er een
hartkatheterisatie plaatsgevonden en helaas is de uitslag niet waar ze op gehoopt had.
Ze heeft vernauwingen, ook bij een vertakking. Het hartteam heeft besloten dit op te lossen door
een bypass operatie. Ze staat op de wachtlijst. We hopen dat ze snel wordt opgeroepen en
wensen haar heel veel sterkte! Ze wordt vervangen door juf Rienske Sattler.
Voorstellen juf Rachelle Timmer
Na de kerstvakantie ben ik met veel plezier gestart op De Dennenkamp.
Op donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 5/6. De andere dagen ben ik
werkzaam op Het Palet in Ommen en geef ik les aan groep 6/7.
Sinds september woon ik samen met mijn vriend in Ommen. Daarvoor woonde en
werkte ik in Amsterdam. In mijn vrije tijd hou ik van koken, wandelen, zingen en ga
ik graag naar het theater.
Ik heb heel veel zin om aan het werk te gaan met de kinderen van groep 5/6.
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Staking PO/VO 15 maart 2019
Er is op 15 maart een landelijke onderwijsstaking aangekondigd.
Het bestuur van OOZ heeft deze week besloten om achter de staking te staan. Het team zal de
komende weken beslissen of ze wel of niet gaan staken. Wilt u er alvast rekening mee houden
dat op deze dag de school wellicht dicht is? Wanneer er meer duidelijkheid is zullen we u dit laten
weten.
Jaarkalender
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een aangepaste jaarkalender.
Sneeuwpret
Eindelijk ligt er sneeuw! Veel kinderen komen op de slee naar school. Er ligt genoeg sneeuw om
er lekker in te spelen, om sneeuwpoppen te maken en om sneeuwballengevechten te houden.
Zo vaak valt er geen sneeuw, dus áls het er is, moeten we er extra van genieten!

Bezoek VO scholen
Groep 8 heeft gisteren een derde bezoek gebracht aan een VO school. Na SGM Van der Capelle
en het Thorbeckecollege was gisteren het Vechtdal College aan de beurt. De kinderen hebben
een aantal lessen kunnen volgen.
Opbrengst Kinderpostzegels
Supertrots zijn we op de leerlingen van groep 7/8. De opbrengst van de Kinderpostzegels was zo
hoog, dat wij € 300,00 mogen besteden aan spelmateriaal voor school.
Nieuws uit groep 5/6
Voorstelling
Dinsdag 12 februari gaan we met groep 5/6 naar de Carrousel.
We gaan naar de theatervoorstelling ‘Dichten is niet ENG!’
Als voorbereiding daarop zullen we in de groep al extra gaan oefenen met
(ge)dichten en wat daarbij hoort. Een mooi vooruitzicht!
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Gids in boekenland
Van de bibliotheek hebben we op dit moment het leesprogramma: ‘gids in boekenland’.
Welk soort boeken vind jij leuk om te lezen? Boeken met humor, over sport, dieren? Of lees je
graag griezelverhalen? Voor iedereen is er volop keus om de goede weg in boekenland te
bewandelen.

Nieuws uit de groep Anderstalige Nieuwkomers
Afscheid
De afgelopen maanden hebben we afscheid moeten nemen van twee leerlingen. Ruhus is naar
groep 4 gegaan. Hij zit nu bij juf Vera in de klas en speelt nog steeds met ons samen tijdens de
pauze.
Laura is verhuisd naar Engeland en gaat daar een nieuwe school zoeken. We hebben als
afscheidscadeautje een kleine tekening gemaakt en die in een kistje gedaan.

Sneeuwpret
Afgelopen woensdag hebben we met de klas een wandeling gemaakt langs de vijver. We hebben
ijspegels gezocht en sneeuwballen door de sneeuw gerold. In het park hebben we een
sneeuwballen gevecht gehouden, ook de juffen zijn bekogeld. Terug op het schoolplein hebben
we samen naast ons lokaal een sneeuwpop gemaakt.
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Jarig in januari, februari en maart
Januari

Februari

1 januari

Ali Darbas

13 februari

1 januari

Meron Ghebru

14 februari

1 januari

Bissan Al Jarad

2 januari

Maart
2 maart

Hidde Koopman

3 maart

Mohammed Khater

18 februari

Simon Jipping
Mohammad Al
Sahli
Coen Schutten

5 maart

Jessie van Eeuwijk

Ahmad Darbas

19 februari

Mees Kriek

7 maart

Bruno Grottello

2 januari

Jim Zijlstra

22 februari

12 maart

Jinthe van Doornik

4 januari

Louay Alkouri

24 februari

12 maart

Jamal Solaiman

5 januari

Zivan Roddenhof

26 februari

Gabriela Jedrych
Feruz Adhanom
Bairu
Moo Lay Joy T

13 maart

Jeffrey Strampel

5 januari

Maja Jipping

17 maart

Olivier Siero

9 januari

Wessel Koekkoek

23 maart

Thies Koekkoek

9 januari

Jof Ester

29 maart

Jaimy van Elburg

10 januari

Ties Brinkhuis

11 januari

Brenth Huisman

15 januari

Salma Al Jarad

16 januari

Yazan Alsuliman

16 januari

Naya Alsuliman

17 januari

Saw Moe Kyaw T

25 januari

28 januari

Britt Smits
Raymok Bereket
Eyasu
Maudi Zwaan

29 januari

Aimy Robers

30 januari

Julia Schutte

30 januari

Fedde van Doornik

28 januari
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