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Beste ouder, verzorger,
We hebben in deze nieuwsbrief veel nieuws te melden. Zo vindt u in deze
nieuwsbrief onder andere een brief, met daarin het verzoek om expertise bij de
samenstelling van de verschillende werkgroepen. Binnen de werkgroepen houden
de deelnemers zich bezig met de voorbereidingen van de realisatie van KindpleinWest. Ook in deze nieuwsbrief een mededeling over de extra kleutergroep en een
korte samenvatting van de resultaten van de vragenlijst ‘Sociale veiligheid’ die door u en ook
door uw kind(eren) online is ingevuld.
De 15-minutengesprekken vinden volgende week op dinsdag en woensdag plaats. Dan is het al
snel december, een drukke maand met veel bijzondere activiteiten. Binnenkort hebben we het
sinterklaasfeest en eind december vieren we dan het jubileum/kerstfeest, waarover u binnenkort
meer informatie ontvangt. Ik wens u veel leesplezier.
Mariet Mulder
Veilige school
Dank u wel voor de goede respons op de oproep om de vragenlijst met betrekking tot sociale
veiligheid op onze school in te vullen. De gehanteerde vragenlijst is volledig afgestemd op het
toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De vragenlijst werd door veel ouders ingevuld.
Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van uw mening.
Wij, de leerkrachten, streven naar een veilige school, voor alle leerlingen. U als ouder heeft uw
mening gegeven over de kwaliteit van de sociale veiligheid op De Dennenkamp. We hebben in
het rapport gelezen dat u De Dennenkamp een ‘ruim voldoende’ tot ‘goede’ beoordeling geeft.
In vergelijking met scores van andere scholen scoren we gemiddeld op alle onderdelen van de
vragenlijst hoger. De leerlingen (groep 5 t/m 8) geven in hun vragenlijst dezelfde waardering. Dat
is iets waar we trots op kunnen zijn. De kwaliteit van het school- en leefklimaat willen we
vasthouden en waar het kan verbeteren.
Start tweede kleutergroep
Gisteren zijn de ouders van de leerlingen van groep 1-2 al geïnformeerd. We starten een extra
kleutergroep. In de afgelopen periode heeft juf Willy juf Bertha ondersteund in de groep. We
groeien door en bereiken in januari het aantal van 33 leerlingen. We zijn daar natuurlijk heel erg
blij mee. De groep zal dan gesplitst worden. De sollicitatieprocedure loopt. We houden u op de
hoogte.
Gezonde school!
Donderdag 9 november heeft De Dennenkamp uit handen van een medewerkster van de
Gemeente Ommen het themacertificaat "Voeding" ontvangen. Een prestatie om trots op te zijn.
Onze school mag zich gedurende 3 jaar een ‘Gezonde School’ noemen.
Tips over gezonde traktaties zijn te vinden in school. Het vignet kunt u binnenkort naast de
voordeur op de muur bewonderen.
Schoolfruit, wijziging
Over gezond gesproken: deze week startte de eerste schoolfruitlevering voor onze leerlingen.
Dinsdag werd het fruit tegen 11.00 uur op school bezorgd en het ziet ernaar uit dat dat voortaan
elke dinsdag rond die tijd bezorgd gaat worden. Daardoor zullen we de schoolfruit-dagen
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verplaatsen naar: woensdag, donderdag en vrijdag. We vragen u dan ook uw kind op maandag
en dinsdag fruit mee naar school te geven voor de pauze van 10.00 uur.
Even voorstellen…
Hallo,
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om mijzelf aan u
voor te stellen. Ik ben Willy …….., getrouwd en
moeder van 2 volwassen dochters en oma van 2 kleinzoontjes.
Op woe-en vrijdagochtend en donderdag de hele dag ben ik
werkzaam in groep 1 en 2.
Ik werk inmiddels vanaf 1978 in het onderwijs en (bijna)altijd in
groep 1 en 2. Deze leeftijdsgroep, nog aan het begin van hun
schoolloopbaan, geeft mij de meeste energie, uitdaging, voldoening en
veel plezier. De kleuters kijken nog heel onbevangen en ontzettend nieuwsgierig naar de wereld
om zich heen. Ik vind het echt ontzettend fijn om mijn bijdrage aan hun ontwikkeling te mogen
leveren.
De basis van ieder kind is hun gezin. Het is best dan ook een grote stap om vijf dagen in de week
je kind “los te laten” en het schoolteam het vertrouwen te geven. Een goede communicatie met
de ouders is een voorwaarde om SAMEN voor een fijne schooltijd op de Dennenkamp te zorgen.
Ik sta dan ook graag open voor uw vragen of ideeën.
Hartelijke groet,
Willy

Even kennismaken…
Hoi!
Ik ben Rianne …., ik ben 21 jaar en woon in Ommen. Ik doe de mbo- opleiding
onderwijsassistent. Ik loop elke dag in een andere klas stage. Op maandag ben ik in groep 7/8,
dinsdag in de NT2 klas, woensdag ben ik wel aanwezig op school voor studie,
maar niet in de klas. Op donderdag ondersteun ik juf Willy in groep 1/2, op vrijdag
ben ik bij juf Vera in groep 3/4. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij scoutinggroep
van Pallandt te Ommen
en speel ik badminton. Heeft u vragen, stel ze gerust. Ik kijk uit naar een mooi en
leerzaam schooljaar!
Groetjes Rianne
Afwezig
Juf Renske zal donderdag 16 november afwezig zijn. Ze wordt vervangen door Juf Jos. Van 12
december tot de kerstvakantie zal juf Renske afwezig zijn in verband met een medische ingreep
en herstel daarvan. Gelukkig zal zij wel aanwezig zijn bij het jubileumfeest. Wie haar gedurende
haar werkdagen zal vervangen is nog niet bekend. Zodra we meer weten over haar vervanging
zult u daarover worden geïnformeerd.
Kilometerlezen
Groep 5/6 leest op dit moment boeken die behoren bij het leesprogramma
‘kilometerlezen’ van de bibliotheek. Elke gelezen bladzijde is een kilometer. We
nemen wekelijks de ‘kilometerstand’ op. Na één week lezen staat de teller al bijna
op 1000 km. We hebben samen afgesproken dat we gaan voor 6000 km.
We laten de eindstand uiteraard weten…
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Kinderjury
Groep 7/8 is in november gestart met de Kinderjury, een leesprogramma van de bibliotheek. De
kinderen gaan een aantal boeken lezen rond het thema "Gevoelens".
Fietscontrole
Donderdag 23 november worden alle fietsen weer gecontroleerd van de kinderen uit de groepen
3 t/m 8. De kinderen van groep 8, meester Carles, Rogier en juf Rianne zullen die dag de fietsen
gaan inspecteren op veiligheid. Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind ook op de fiets komt
deze dag?
Van alles wat
• We hebben met z'n allen genoten van een heerlijk ontbijt op school.
• Vorige week vrijdag hebben alle kinderen en het personeel het ontruimingsplan bij
calamiteiten geoefend. Dit keer was het een aangekondigde oefening. Op een later
moment dit schooljaar zal nog een onaangekondigde oefening plaatsvinden.
• Op 16 november brengt groep 7/8 een bezoekje aan de plaatselijke vogelvereniging "De
Tuinfluiter".
• Maandag 20 november gaat groep 8 's ochtends naar de Van der Capellen s.g. en 's
middags naar De Thorbecke s.g. in Zwolle.
• Op 21 en 22 november worden er weer lootjes getrokken voor Sinterklaas in de groepen
5 t/m 8, spannend!
• Op 12 december komt iemand van Halt in groep 7-8. Hij/zij geeft in de gastles voorlichting
over verantwoord gebruik van vuurwerk.
• Op 4 december volgt groep 7/8 een gastles over "Vooroordelen".

Jarig in december
Datum

Jarigen

Groep

1 december

Lindsey

7

11 december

Sofie

6

19 december

Damian

Welkom in groep 1!

28 december

Ruhus

NT2

31 december

Sam

1
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Ter gelegenheid van het 40-jarig schooljubileum

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie?

21 en 22 november

15-minutengesprekken

Alle ouders

23 november

Fietscontrole op school

Leerlingen groep 3 t/m 8

28 november

Theatervoorstelling in de Carrousel “Schaap
met laarsjes”

Leerlingen groep 3-4

5 december

Sinterklaasfeest – Informatie volgt –

12 december

Onder voorbehoud: stakingsactie personeel De Dennenkamp. De school is
dan mogelijk dicht, afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen.
Wilt u hier alvast notitie van nemen en mogelijke opvang regelen voor uw
kind(eren)? U wordt nog definitief ingelicht over het al dan niet doorgaan
van de staking.

20 december

Schooljubileum/ Kerstfeest - Informatie volgt.
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