Nieuwsbrief obs De Dennenkamp

29 maart 2019

gr 1 in een eigen lokaal
Sinds 25 maart hebben de kinderen van groep 1 een eigen lokaal! Hoe fijn is dat.
Samen met de leidsters van de BSO zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte
voor en na schooltijd.
Komende week wordt er na schooltijd ook een digibord geplaatst in het lokaal.
Het speellokaal is nu weer beschikbaar voor alle groepen om in te spelen/ gymmen en dansen.
Groep 1 en 2
Inmiddels in het thema kunst afgesloten met veel
zelfgemaakte kunst in ons museum. Ons museum is
druk bezocht door alle ouders van groep 1 en 2. Dat
was een gezellige middag!
We zijn deze week ook naar de dansvoorstelling
“Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Palaver
Poederneus” geweest. Een prachtige voorstelling
over prinses Palaver Poederneus. Een hele nette,
deftige, maar ook bazige prinses. Zij vindt haarzelf
de mooiste, leukste en knapste prinses van de
wereld. De twee dienstmeisjes doen alles voor haar
en willen zijn zoals zij. Maar wat ze het liefst van
alles willen hebben, zijn haar onbetaalbare gouden
schoenen, want wie die heeft is belangrijk en... is de
baas. Maar is het wel zo leuk om de baas te zijn over iedereen? Zo helemaal alleen, in je hoge
toren, met al je mooie kleding en gouden schoenen…?

Tureluur 14, 7731 KP Ommen tel: 0529-452433 info-dennenkamp@ooz.nl

www.dennenkamp.nl

Tot aan de meivakantie komende de volgende thema`s aan bod: lente, Koningsdag/spelen en
Pasen.
Juf Bertha
Juf Bertha van groep 1 is thuis aan het herstellen. Zij stuurde onderstaand bericht:
Hartelijk bedankt, voor de prachtige kaarten, tekeningen, bloemen en lieve woorden. Het heeft mij
goed gedaan. Gelukkig zet ik nu stappen voorwaarts.
Met vriendelijke groet, Bertha Scholte-de Vries

Groep 7/8
In week 13 heeft groep 7/8 aandacht besteed aan : "De week van het geld". Hoe ga je zo
verstandig mogelijk met geld om, nu en in de toekomst.

Vrijdagmorgen 29 maart heeft groep 7/8 een bezoek gebracht aan de ROVA in Zwolle. Hoe wordt
al ons afval verwerkt en als het kan opnieuw gebruikt. Met de Groen bus van ROVA werden we
gehaald en gebracht! Het was een interessante voorlichting.

Doordat ons volleybalteam kampioen van Ommen is geworden, gaan we 15 mei naar Assen om
deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen. Spannend !!!

12 april koningsspelen
Ook dit jaar doen we weer mee met de koningsspelen. Deze zijn gepland op vrijdag 12 april. We
vragen de kinderen makkelijk zittende kleding aan te doen i.v.m. de spelletjes die we gaan doen.
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Voor het feestelijke tintje is het natuurlijk leuk om allemaal in het Oranje of Rood-Wit-Blauw te
komen. Echter dit is niet verplicht en alleen voor wie het wil.

We krijgen als school ook de broodmaaltijd aangeboden. Wij gebruiken deze als lunch. Dit houdt
dus in dat uw kind thuis ontbijt en geen lunch hoeft mee te nemen.
GVO-HVO keuze volgend schooljaar
Vrijdag 5 april krijgen de kinderen van de groepen 4 t/m 7 een brief mee over GVO en HVO
onderwijs. Samen met uw kind kunt u de informatie doorlezen en een keuze maken welke
stroming u kiest voor uw kind volgend jaar.
Kinderloop voor hoop

KinderLoop voor Hoop
Op 25 en 26 mei a.s. vindt de SamenLoop voor Hoop plaats in
Ommen.

De

SamenLoop

voor

Hoop

is

een

24-uurs

wandelevenement om geld in te zamelen voor KWFkankerbestrijding. Dit jaar zal er ook een speciale KinderLoop georganiseerd worden. Tijdens de
KinderLoop lopen er zoveel mogelijk kinderen een uur lang op de baan. Het inschrijfgeld van de
kinderen en de eventuele opbrengst die de kinderen zelf inzamelen met acties gaat naar een eigen
doel. Dit doel is een onderzoek naar nieuwe medicijnen voor kinderen met leukemie. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De totale opbrengst van de kinderloop
wordt aan het einde van de KinderLoop bekend gemaakt. De KinderLoop is op zaterdagmiddag 25
mei van 16.00 tot 17.00 uur. We hopen met zoveel mogelijk kinderen tegelijk op de baan te lopen
en geld in te zamelen voor kinderkanker.
Aanmelden van kinderen kan via de contactpersoon van de school of individueel. Individueel
aanmelden kan via een mail naar kinderloop@samenloopommen.nl. Inschrijfgeld is €5 euro per
kind en het kind krijgt een SamenLoop voor Hoop t-shirt. Op woensdag 20 maart is er een
informatieavond van de SamenLoop voor Hoop om 20.00 uur in het Vechtdal College in Ommen.
Tijdens deze avond zal er extra aandacht zijn voor de KinderLoop waar u ook terecht kunt met
vragen.

Bovenstaande informatie hebben wij ontvangen. Is er een ouder die de coördinatie van het geheel
op zich wil nemen? U kunt dit aangeven bij de leerkrachten.
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Luizenouders
De luizenouders kunnen best wat hulp gebruiken. Wie komt het team versterken? Aanmelden
kan via de leerkrachten.
Eind cito op 16,17 en 18 april
Op 16, 17 en 18 april buigen de kinderen van groep 8 zich over de eindcito. Voor de zomer
krijgen de kinderen de uitslag. We wensen de kinderen veel succes.
Voor deze 3 ochtenden wordt groep 7/8 gesplitst, zodat groep 8 rustig verder kan werken aan de
toetsen.
Eierverkoop
Vandaag hebben alle kinderen een brief meegekregen over de eierverkoop.
Met de opbrengst van deze verkoop worden de activiteiten die de ouderraad voor de kinderen
organiseert gesteund.
De briefjes met de bestelling kunnen tot 12 april worden ingeleverd.
Nieuws uit groep 3/4
In groep 3/4 werken wij erg hard aan het Gorgel thema. We hebben al prachtige werkstukken,
woordwebben en tekeningen gemaakt. Daarnaast lezen wij in Gorgelboeken, schrijven we
Gorgelverhalen, maken we mooie Gorgeltekeningen, oefenen we de Gorgeltafelsommen en
spelen we het Gorgel kwartet. Over twee weken maken we zelfs onze eigen waakstok!
Ook wordt er hard gewerkt aan onze versierde wagen. Hij wordt al erg mooi. Volgende week
gaan er een aantal moeders aan de slag met de kleding die wij aankrijgen op de wagen.
Als je wat wilt weten over de Gorgels, kom dan eens kijken bij onze hoek in de Stam!
Groetjes van groep 3/4
Grote Peuterdag vrijdag 5 april 9:00 – 11:30
Op vrijdag 5 april is het “ Grote Peuterdag”. Graag ontvangen wij dan ouders en peuters ,die
volgend schooljaar 4 jaar worden ,en graag willen kennismaken met OBS De Dennenkamp.
Op deze ochtend kunnen de kinderen al een beetje kennismaken met de school en kunnen
ouders informatie inwinnen over het onderwijs op De Dennenkamp.
Mocht u nog buren of kennissen hebben die op zoek zijn naar een school ……ze zijn van harte
welkom!
Ook reeds aangemelde kinderen mogen komen “ proefdraaien” tussen 9:00 en 11:30 uur.
Graag tot dan!
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Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie

Woe 10 april

Schoolvoetbaltoernooi

Vr 5 april

Grote Peuterdag

Vr 5 april
Vr 12 april
Vr 12 april
Di 16, woe 17, do 18 april
Woe 17 april

Folders mee over Gvo/Hvo
Koningsspelen
Uiterlijk inleveren eierbestelling
Eindcito
Eieren ophalen om 8:30 en 14:00
Uiterlijk inleveren keuzebriefje
Gvo/Hvo
Nieuwsbrief
Paas/ meivakantie
Eerste schooldag na vakantie

Ouders en kinderen
Belangstellende ouders en
peuters
Gr 4 t/m 7
Alle kinderen

Do 18 april
Vr 19 april
Vr 19 april – 5 mei
Ma 6 mei

Groep 8
Allen
Gr 4 t/m 7
Ouders
allen
allen
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