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De firma Bijker uit Ommen heeft het toneel in de Stam van een nieuw (gratis) tapijt voorzien,
waarvoor dank!
Kamp groep 7/8
Groep 7/8 heeft weer een geslaagd kamp achter de rug. Dit jaar zijn de kinderen naar Ponypark City
geweest. Fietsen, spelen, zwemmen, pony rijden, de bonte avond, 2x dineren in een heus restaurant en
natuurlijk ook een bezoekje gebracht aan het attractiepark in Slagharen. Juf Renske en juf Vera bedankt
voor de begeleiding!
Volleybal
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen volleybal op 8 juni in Utrecht heeft het team van De
Dennenkamp een keurige 6de plek behaald. Wat een geweldige prestatie!
Musical
Momenteel zijn de kinderen uit 7/8 druk aan het oefenen voor de eindmusical op 9 juli. Het decor begint
al aardig vorm te krijgen. Dorien en andere ouders van 7/8 alvast bedankt voor de mooie achtergrond.
Lezen
Lezen in de vakantie….
Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen afneemt tijdens de zomervakantie.
Om de kinderen vooral aan het lezen te houden, zijn een aantal apps ontwikkeld.
Zoals de app ‘vakantiebieb’. De keus uit de boeken is groot en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
De boeken zijn te lezen tot eind augustus.
Houdt uw kind echt niet van (digitaal) lezen dan is de ‘luisterbieb’-app misschien een goed idee. Tijdens
het luisteren worden o.a. nieuwe woorden geleerd en is het kind bezig met zinsbouw.
De nieuwste app is ‘’Pelle op reis’. Voor kinderen van 8-11 jaar. Voor op de tablet. Deze app stimuleert de
leesvaardigheid en breidt de woordenschat spelenderwijs uit. De kinderen komen met veel verschillende
verhalen in aanraking. Een aanrader volgens Onderwijszorg Nederland, omdat “lezen met deze app heel
leuk is en het lezen wordt gestimuleerd”. De app ‘Pelle op reis’ kost 1.99.
Voor kinderen die hebben gelezen met de Voorleesexpress is de app’ Pelle op reis (behandeling)’ gratis te
downloaden. Deze kinderen hebben van de Voorleesexpress een code ontvangen die ze kunnen invoeren
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Leesactie:
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, maar liefst 1
à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Vooral kinderen uit groep drie en vier,
kinderen die nog niet zo lang lezen, ondervinden dit. Maar niet alleen zij hebben hinder van een
lange periode van weinig of niet lezen, ook de kinderen uit de bovenbouw moeten het lezen
bijhouden. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor uw kind(eren).
Om lezen in de zomer te stimuleren hebben we net als voorgaande jaren weer een
(voor)leesactie:

Wie maakt de mooiste
(voor)leesfoto in de zomervakantie?
Wat is de bedoeling?
Ga je op vakantie of blijf je thuis, er is altijd wel ergens een plekje waar je lekker kunt lezen of
voorgelezen kunt worden. Voor de één is dat in een ligstoel, voor de ander op het strand of
languit in het gras.
Laat deze zomer weer een mooie, originele foto van jezelf maken op een fijne leesplek en neem
deze na de vakantie mee naar school of stuur hem op. De foto’s verzamelen we en de mooiste
foto’s worden beloond met een prijs.
Het inleveren van de foto’s kan tot en met 27 september bij juf Renske (groep 5/6) of digitaal via
r.vanommen@ooz.nl

VEEL LEESPLEZIER!
Studiedag
Vandaag hebben de leerkrachten een studiedag gehad. Deze startte met een praktische uitleg over de
muziekinstallatie. Als het goed is weten we nu allemaal hoe deze werkt!
De rest van de dag zijn we bezig geweest met de plannen voor volgend schooljaar en de planning van alle
activiteiten. Een heel geregel, maar we zijn er uit.
Voor de zomer ontvangt u dan ook een jaarkalender met een overzicht wat u volgend jaar allemaal kunt
verwachten.
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Waterpret
Na heel vele mooie zonnige dagen, was het dinsdag eindelijk zover;
Waterpretdag. Wat hebben de kinderen genoten van de vele badjes,
watertafels en de bad-eend-sproeier van juf Els. Het spelen met water en
zand in de zandbak was een heel leuk spel. Vooral de tunneltjes graven voor
de grote kastelen die gebouwd werden.
Schoolfotograaf
Via uw kind heeft u deze week een kaartje met een inlogcode ontvangen waarmee u de schoolfoto’s kunt
bekijken en wanneer u dat wilt, ze ook kunt bestellen.
We hopen dan ook dat de foto’s mooi geworden zijn.

Uw mening over klasbord gevraagd
Tijdens de spreekmiddagen/avonden volgende week dinsdag en woensdag kunt u op de gang ook
aangeven hoe u klasbord ervaren heeft.
Wanneer er voldoende positieve reacties zijn, zal het na de vakantie weer opgezet worden voor de
nieuwe groepen.
Ook wanneer u tips of suggesties heeft kunt u die noteren op het bord in de gang.

Museum in groep 3/4
Veel ouders, opa’s en oma’s, juffen en meesters en leerlingen hebben ons museum bezocht over ‘Sterren
en planeten’. We hebben ontzettend hard gewerkt aan dit thema en ook veel prachtige dingen gemaakt
en geleerd. Zo hebben we eigen raketten gemaakt, geleerd over de zwaartekracht, werkstukken gemaakt
over de verschillende planeten, ruimteschepen en Marswagentjes gemaakt van kapla, lego, klei en ook
allemaal Engelse woorden geleerd over dit thema. We hebben zelfs raketten gemaakt die ook écht
afgeschoten konden worden. We vonden het heel fijn dat er zoveel mensen kwamen kijken!
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Afgelopen maand hebben we weer afscheid moeten nemen van één van de
leerlingen. Ali gaat nu naar groep 6 op de Dennenkamp. Gelukkig zien we
hem nog wel op school. De klas en de juffen wensen hem heel veel succes
in groep 6.
Voor de zomervakantie moeten we nog van één leerlingen afscheid nemen.
Rafif gaat na de vakantie naar groep 6 op de Dennenkamp. Ze gaat de
laatste weken met rekenen alvast wennen in groep 5. Ook Rafif wensen we
heel veel succes!

Afsluiten schooljaar met het zomerfeest
Vrijdag 5 juli as sluiten we het schooljaar af met het zomerfeest.
Wij hopen iedereen te mogen verwelkomen en er een mooie dag/ avond van het maken.
Graag tot vrijdag!

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie

2,3 juli
5 juli
9 juli
12 juli

Oudergesprekken
Zomerfeest en rapport
Afscheid groep 8
Start zomervakantie

allen
allen
allen
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