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Beste ouder of verzorger,
Dinsdagavond is de jaarlijkse jaarvergadering van de Ouderraad (OR) en de
Medezeggenschapsraad (MR). Namens beide raden nodigen we uiteraard
alle ouders van harte uit, om deze avond aanwezig te zijn.
Eén van de onderwerpen is de gang van zaken met betrekking tot het
overblijven. Onlangs hebben Mariet en ik een constructief gesprek gehad
met een flink aantal overblijfouders. Tijdens dat gesprek hebben we geconstateerd dat het
overblijven op dit moment heel goed verloopt. We merken dat de kinderen steeds beter aan de
situatie gewend raken dat ouders tussen de middag op het plein zijn. Ook verloopt de
samenwerking tussen de overblijfouders onderling en met het team goed.
Er is ook gesproken over de financiële kant van het overblijven. De vergoeding aan de
overblijfouder zal worden bijgesteld naar € 5,- per keer voor - in totale tijd - 45 minuten. Dat
betekent dat we per keer drie overblijfkrachten kunnen inzetten. Op dit moment zijn dat twee
ouders op het kleuterplein en één leerkracht op het bovenbouwplein. Zo mogelijk worden dat in
de toekomst drie ouders.
De coördinatie en administratie van het overblijven zal vanaf nu in handen zijn van Manon,
Daniëlle en Mariet.
Het is fijn te horen dat ons 5-gelijkedagenmodel ook door nieuwe ouders als positief wordt
ervaren.
Dat geldt eveneens voor Engels. Met ingang van dit schooljaar zijn twee nieuwe, aantrekkelijke
methoden ingevoerd, te weten: i-Pockets, de nieuwe methode voor de groepen 1 t/m 4 en Our
Discovery Island voor de midden- en bovenbouw. Beide methoden zijn zeer interactief met veel
verschillende werkvormen en ze doen een beroep op de zelfstandigheid van de leerling.
Na de herfstvakantie verwelkomen we twee nieuwe leerlingen op onze school in groep 5 en in
groep 7. Op dit moment zijn ze nog in Nieuw-Zeeland. We hopen dat zij een heel fijne en
leerzame tijd op De Dennenkamp hebben.
Tot slot wens ik u alvast een gezellige herfstvakantie.
Met vriendelijke groet,
Ton Hendriks

FEEST! 60 hoeraatjes voor de Kinderboekenweek!
Dat lezen fijn is hoeven we niemand te vertellen en dat wij lezen en voorlezen heel
belangrijk vinden ook niet. Van 1 tot 12 oktober is de Kinderboekenweek en dat
vieren we natuurlijk. Bij de feestelijk getinte opening is een aantal bekroonde
boeken aan de kinderen gepresenteerd en is ook de winnende ‘Zomerlezenfoto’
bekend gemaakt. Voor Barbra Andell van de bibliotheek en voor ons was het erg
moeilijk te kiezen uit de vele prachtige vakantie-lees-foto’s die waren opgestuurd.
Uiteindelijk is de keus gevallen op de leesfoto van Roan de Vries. Roan ontvangt een
boekenbon en kan een mooi leesboek gaan uitzoeken in de boekenwinkel!
Bedankt ouders en kinderen, voor alle prachtige foto’s. Volgend jaar zullen we de activiteit
Zomerlezen zeker opnieuw onder de aandacht brengen.
In de bibliotheek zijn weer verschillende activiteiten ingepland in het kader van de
Kinderboekenweek. Informatie: http://www.bibliotheekommen.nl/activiteiten/106activiteiten/507-kinderboekenweekfeest.
Zie voor interessante tips en informatie over lezen en voorlezen: http://www.goudenleestips.nl/.
Uw kind krijgt deze week ook de Kinderboekenkrant en de Voorleesgids mee naar huis:
De Kinderboekenkrant is gemaakt voor kinderen van groep drie tot en met acht, en staat
boordevol boekentips. Ook wordt het thema van de Kinderboekenweek besproken, en
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staan er een quiz en spelletjes in. Alles in de krant draait om boeken en lezen; de lezertjes
hebben na afloop weer volop boekeninspiratie! De Voorleesgids bevat een overzicht van
ruim 200 voorlees- en prentenboeken voor kinderen van 0-6 jaar, met voorleestips en
informatie over het Prentenboek van de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen
en de Griffels & Penselen. Dit jaar zijn uitgevers voor het eerst ook gevraagd om hun
mooiste kinderboeken-apps in te sturen.
Dit jaar is er natuurlijk ook weer een speciaal lied voor de Kinderboekenweek in samenwerking
met Kinderen voor Kinderen. Tijdens de Kinderboekenweek dansen en zingen alle scholen in
Nederland mee met het lied Feest! Samen met uw kind(eren) kunt u het lied en de dansinstructie
bekijken op www.kinderenvoorkinderen.nl.
Vrijdag 10 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een gezellige boekenmarkt op
school, waarover elders in de nieuwsbrief meer.
ZIEN!
Inmiddels zijn de leerkrachten druk met het invullen van observatielijsten die betrekking hebben
op de sociale- en emotionele ontwikkeling van uw kind. Met de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt
een leerling-interview gehouden over schoolbeleving, welbevinden, veiligheid,
vriendjes/vriendinnetjes, etc. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen een – inhoudelijk
vergelijkbare – digitale vragenlijst in.
De mate van welbevinden en betrokkenheid geeft aan, of uw kind in staat is te profiteren van het
onderwijsaanbod en is voor ons een belangrijke graadmeter. Beide graadmeters hebben een
belangrijke signaalfunctie voor motivatie, zelfvertrouwen, innerlijke gemoedstoestand en cognitief
functioneren. De ontwikkeling van sociale vaardigheden wordt belicht. Deze zijn nodig om goed
contact te kunnen maken met de ander en met de wereld om je heen.
Na de herfstvakantie volgt een groepsbespreking met het team over de resultaten van beide
gegevens en worden eventuele acties vastgelegd in een groepsplan. Wanneer besloten wordt
om specifieke zorgen rond leerlingen meer uitgebreid en in een breder kader te bespreken in de
leerlingbespreking, wordt eerst contact daarover opgenomen met de ouders. De resultaten van
de leerling-vragenlijst en de observatielijst zullen uiteraard ook worden besproken tijdens de 10minutengesprekken in november. Belangrijk, omdat school en ouders samenwerken. Zowel de
leerkrachten als de ouders hebben er belang bij dat het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.
Even voorstellen…
Velen van jullie hebben mij de afgelopen weken al zien rondlopen op school. Ik zal me bij
deze nog wat beter voorstellen. Mijn naam is Karlijn Nijboer en
ik ben 28 jaar oud. Ik woon momenteel in Zwolle. Daar volg ik
ook de verkorte deeltijdopleiding van de Katholieke Pabo.
Inmiddels zit ik in de laatste fase van mijn studie en loop ik mijn
WPO-stage in groep 5/6. Hier zullen jullie mij dan ook op de
donderdag en vrijdag vinden. Naast mijn studie en werk doe
ik aan handbal. Mijn grootste hobby is echter reizen en het
daarbij ontmoeten en ervaren van verschillende culturen.
Tijdens mijn reizen door Latijns-Amerika heb ik ontdekt dat ik
graag voor de klas wilde staan. Daarom heb ik besloten om
weer te gaan studeren. Ik heb het erg naar mijn zin op De
Dennenkamp en geniet erg van de omgang met de kinderen. Ik hoop er samen met iedereen
een heel mooi en leerzaam jaar van te maken!

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

Ik zal mezelf even voorstellen omdat ik nieuw ben op deze gezellige school.
Ik ben Martine Hopman, 22 jaar. Ik doe een deeltijdopleiding op de Katholieke Pabo in Zwolle.
Dat betekent dat ik 2 avonden in de week
naar school ga en 1 dag in de week stage
loop. Naast mijn school werk ik met mensen
met een lichamelijke beperking bij Fokus in
Zwolle.
Dit jaar loop ik stage op De Dennenkamp, het
eerste halfjaar in groep 1 en 2 en de tweede
helft van het jaar in groep 7 en 8.
Ik heb er heel veel zin in!
Mijn naam is Maroesja Teiwes, ik ben 39 jaar, geboren in Zwolle maar woonachtig in
Hardenberg. Samen met mijn vriend en onze vier kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12
wonen we hier heerlijk met onze katten en ons hondje. In 2012 heb ik mijn onderwijsbevoegdheid
gehaald aan de Bachelor opleiding tot HVO docent in
Utrecht. Ik geef sindsdien met veel plezier en
enthousiasme les aan verschillende groepen in het
basisonderwijs. Sinds dit schooljaar mag ik de lessen HVO,
Humanistisch vormingsonderwijs en levensbeschouwing,
geven aan de groepen 5, 6, 7 en 8 op de Dennenkamp in
Ommen. Op de dondermiddag ben ik op school, spreek
me gerust aan als u vragen heeft.
In de lessen gebruik ik verschillende werkvormen zoals
tekenen, kringgesprekken, schrijfopdrachten en
spelvormen om zoveel mogelijk leerlingen aan te spreken.
HVO is jezelf leren kennen, de ander leren kennen, keuzes leren maken, verschillen leren
respecteren en verantwoordelijkheid leren nemen. Hierbij gebruik ik allerlei onderwerpen uit de
wereld van de kinderen; vriendschap, pesten, dieren, gevoelens, noem maar op!
“Hvo is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.”
Voor informatie kan u kijken op de website www.hvo.nl of bekijk de filmpjes Een klas apart
op de website www.human.nl
Van alles wat
 Het team heeft alweer de eerste cursusbijeenkomst gehad van Engels dit schooljaar. We
zijn inmiddels begonnen aan ons tweede jaar Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. De
eerste klassenbezoeken zijn geweest en de leerkrachtvaardigheden zijn onder de loep
genomen. Er volgen nog 4 van deze klassenbezoeken en we werken hard aan het
kwaliteitskeurmerk. Ook zijn we in de groepen gestart met onze nieuwe methoden Engels
voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Op de informatie-avond heeft u hier een aantal activiteiten
van kunnen zien.
 De groepen 3 t/m 8 hebben dansles gehad van Sportschool Sportrijk.
 Groep 7-8 is op pad met de verkoop van kinderpostzegels.
 Groep 7-8 neemt deel aan het project ‘Kunst te kijk’ in Ommen. Op 3 oktober is er een
voorlichting over het te maken kunstwerk dat in de herfstvakantie te zien zal zijn in het
centrum van Ommen.
 Op 8 oktober brengt wethouder Ko Schele een voorleesbezoek aan onze school in het
kader van de Week van de Duurzaamheid.
 Een medewerker van Urenco verzorgt in de ochtend van 9 oktober technieklessen in
groep 7-8.
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Zie de foto hiernaast over het bezoek bij het Dode Hoek project.

Jarig in oktober en november
Datum

Jarigen

Groep

10 oktober

Carmen

3

13 oktober

Jailynn

1

15 oktober

Nicole

1

16 oktober

Floris

3

21 oktober

Kaan

4

2 november

Roan

5

4 november

Lyann

5

10 november

Jenna

5

11 november

Xeleste

1

21 november

Luuk

5

23 november

Amber

6

Agenda
Datum

Activiteit

1 oktober

Kinderboekenweek van 1 tot 12 oktober

3 oktober

Project ‘Kunst te kijk’ in Ommen

Groep 7-8

7 oktober

Jaarvergadering MR en Ouderraad

Ouders / verzorgers

8 oktober

Wethouder Ko Schele leest voor,
in het kader van de Week van de
Duurzaamheid

Groep 7-8

9 oktober

Techniek

Groep 7-8

10 oktober

Kinderboekenmarkt

Ouders, kinderen en
andere
belangstellenden

13 t/m 17 oktober

Herfstvakantie

5 november

Nationaal schoolontbijt
Kinderen ontbijten op school

Groep 1-8

17 en 18 november

Tien-minutengesprekken

Groep 1-8

19 november

Open dag De Dennenkamp

Voor wie?

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

