Nieuwsbrief

obs De Dennenkamp
17 oktober 2017

Beste ouder, verzorger,
Met de herfstvakantie in het vooruitzicht nog even een nieuwsbrief voor u. Deze
week ontvangt u via uw oudste kind een brief met inloggegevens en daarbij het
verzoek een online vragenlijst in te vullen. Het thema van de vragenlijst is ‘Sociale
veiligheid. Over de resultaten van deze vragenlijst voor ouders zult u naderhand
worden geïnformeerd. We hopen op een grote respons. Echte resultaten zijn er pas als zoveel
mogelijk ouders de vragenlijst volledig invullen. Ook de leerlingen zullen een vragenlijst Sociale
veiligheid invullen. De jongste leerlingen zullen een gesprekje met de leerkracht hebben over
welbevinden en sociale veiligheid. De terugkoppeling van de resultaten hiervan volgt tijdens de
eerstkomende 15-minutengesprekken in november.
Afgelopen week hadden we de Jaarvergadering MR/Or. Er werd onder andere gesproken over
de voortgang met betrekking tot de plannen rond Kindcentrum-west. Na de herfstvakantie zullen
we hier uitgebreid op terugkomen want er is nu al veel werk te verrichten. Komende vrijdag is de
studiedag voor de leerkrachten en zijn de leerlingen vrij. Wij buigen ons over het
uitvoeringsgedeelte van het schoolplan, feitelijk over de actiepunten voor dit schooljaar. Tot
zover. Ik wens u alvast een zonnige herfstvakantie!
Mariet Mulder
Schoolfruit 3x per week vanaf 14 november
Ook dit schooljaar gaan we starten met ‘Schoolfruit’, de organisatie die scholen 3x per week
voorziet van fruit voor alle leerlingen van de school. We starten met het schoolfruit op 14
november 2017 en de levering stopt op 20 april 2018. Vanaf 14 november hoeft u voor uw kind
alleen op de maandag en de vrijdag fruit mee te geven voor de kleine pauze. De andere dagen
krijgt uw kind fruit via school.
Even kennismaken…

Hallo,
ik ben Fatma, 37 jaar, getrouwd en moeder van 2 meiden
(11 en 6 jaar). Met mijn gezin woon ik in Zwolle. Op
maandag- en dinsdagochtend en vrijdag ben ik werkzaam
als onderwijsassistente op De Dennenkamp. Ik zal de
komende tijd juf Marina en juf Janet assisteren bij de
NT2-klas. Ik vind het superleuk om deze kinderen
begeleiding en aandacht te geven. Ik heb er heel erg veel
zin in. Voor vragen of een praatje kunnen jullie mij altijd
aanspreken.
Tot ziens…
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Met …
juf Janet
De meeste ouders zullen mij waarschijnlijk al hebben zien rondlopen op school, maar niet precies
weten wie ik ben en wat ik doe op De Dennenkamp.
Mijn naam is Janet …. Ik woon in Zwolle met mijn man, 2 grote dochters, Sjef de hond en poes
Noesja.
Wij wonen op onze aak `…`, wat ook gelijk een hobby en ons levenswerk is (altijd wat te doen...).
In mijn vrije tijd ga ik verder graag wandelen, varen of afspreken met vrienden, maar ook zingen
in ons koortje.
Al ruim 25 jaar werk ik voor het openbaar onderwijs in Zwolle en omgeving. Ik heb op meerdere,
uiteenlopende basisscholenscholen gewerkt en in alle soorten groepen. De laatste jaren vooral in
de midden- en bovenbouw. Ik heb mij gespecialiseerd op het gebied van rekenen, maar ben ook
veel bezig geweest met onderwijs in natuur en techniek en thematisch werken.
Op de Dennenkamp werk ik op maandag - en dinsdagmorgen in groep 5/6 en `s middags in de
NT2 groep. Op donderdag en vrijdag ben ik daar de hele dag.
Mijn eerste ervaringen op de school zijn erg positief. De leerlingen zijn enthousiast en leergierig
en de collega`s behulpzaam en gezellig.
De ruimte om de school vind ik ook prettig. De leerlingen kunnen goed
ontspannen in de pauzes, dat merk je in de klas. Samen kunnen we het
maximale met de kinderen bereiken. Met vragen of ideeën kunt u dan
ook altijd komen.
Ik verheug mij op een fijn schooljaar hier op de Dennenkamp. Juf Janet

Laura

Hoi!
Ik ben Laura, ik ben 16 jaar en ik zit in het 2e jaar van de opleiding
onderwijsassistent, dit doe ik op het Alfa-College in Hardenberg. Ik
loop dit jaar stage op maandag en dinsdag in groep 5/6 en in de NT-2
klas en ik heb het er erg naar mijn zin. In mijn vrije tijd werk ik bij de
… supermarkt in Ommen en ga ik naar de sportschool. Ik kijk erg uit
naar dit schooljaar.
Groetjes Laura
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Welkom Bernarda

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Bernarda …, getrouwd en moeder van vier kinderen.
Vorig jaar september ben ik met veel enthousiasme begonnen aan
een nieuwe opleiding genaamd: Pedagogisch Professional Kind en
Educatie. Deze tweejarige hbo-studie (Associate degree) is een zeer
waardevolle aanvulling op mijn functie als
bemiddelingsmedewerkster bij Landstede Gastouderbureau.
Omdat deze studie zich richt op de ontwikkeling van kinderen van 0
tot 14 jaar binnen de branches kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en
welzijn, heb ik basisschool de Dennenkamp benaderd voor een stukje praktijkervaring op het
gebied van onderwijs.
Daarom ben ik heel blij dat ik nu elke maandagmorgen welkom word geheten door de prachtige
kinderen van de NT2 groep. Op deze groep ben ik met leerdoelen/competenties aan de slag op
o.a. het gebied van de ontwikkeling van de kinderen, observeren, pedagogisch handelen, het
zoeken en opbouwen van netwerken rondom het kind, groepsprocessen e.d.
Elke keer weer geniet ik van de verwondering die ik bij ze zie, hun bijzondere kijk op dingen,
maar ook de veerkracht die ze tonen en hun drive om te leren.
Ik kijk ernaar uit om veel nieuwe dingen te leren over de (belevings)wereld van deze kinderen!
Van alles wat
• Kristie gaat de werkgroep hoofdluiscontrole versterken,
waarvoor dank!
• De herfstwandeling was heerlijk: lekker struinen door het
bos. Bedankt Rianne voor de organisatie.
• In de toiletruimte van de BSO wordt binnenkort een 2e
(kleuter)toilet geplaatst.
• Gijs is de voorleeskampioen van onze school geworden.
• Groep 8 heeft veel kinderpostzegels verkocht, super!
Agenda
Datum
Activiteit
Voor wie?
20 oktober

Studiedag team

Leerlingen vrij

23 oktober t/m 27 oktober

Herfstvakantie

1 november

Meeloop-dag

Peuters met ouder(s) 9.00 – 11.30u

8 november

Nationaal Schoolontbijt

Alle leerlingen ontbijten op school.

14 november

Start schoolfruit door school op: dinsdag, woensdag, donderdag

21 en 22 november

15-minutengesprekken

Ouders

5 december

Sinterklaasfeest

Alle leerlingen

20 december

Schooljubileum/kerstfeest
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Jarig in november
Datum

Jarigen

Groep

2 november

Roan

8

4 november

Lyann

8

10 november

Yunhui

7

11 november

Daan

3

11 november

Xeleste

4

16 november

Thomas

4

21 november

Luuk

8

23 november

Amber

8
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