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Beste ouder of verzorger,

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van 2014. Nog even en het team gaat
genieten van een welverdiende kerstvakantie.
Voor een team van een kleine school is het in dit soort drukke weken vaak dubbel zo hard
werken. Alle extra taken worden immers over enkele collega’s verdeeld. Een compliment aan alle
collega’s is dan ook zeker op zijn plaats. Gelukkig beschikt De Dennenkamp over een ongelooflijk
actieve ouderraad. En samen met andere helpende ouders zorgen zij er elk jaar weer voor dat
we het kalenderjaar afsluiten met een geweldige Sinterklaas- en kerstviering. Ik wil alle
helpende ouders namens de kinderen dan ook heel hartelijk danken voor hun geweldige
inzet.
Dat er voor de organisatie van deze vieringen kosten worden gemaakt zal u duidelijk zijn. Deze
kosten worden betaald uit de ouderbijdrage. Het is
dan ook heel belangrijk dat ouders deze bijdrage
betalen. En al is deze bijdrage officieel vrijwillig,
wanneer er weinig of geen inkomsten voor de
Ouderraad zouden zijn, kunnen er ook geen, of
minder, vieringen georganiseerd worden. Het
bovenstaande geldt natuurlijk ook voor de kosten
van het overblijven.
Met het team wens ik u alvast fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuw jaar!
Met vriendelijke groet,
Ton Hendriks
Wat rest…






Van alles wat
Na de kerstvakantie verwelkomen we Britt
op onze school. Britt komt in groep 4 en zij
heeft afgelopen woensdag al
kennisgemaakt met haar nieuwe groep.
De kerstballen van De Dennenkamp voor de kerstboom op de markt in Ommen zien er
erg mooi uit. We danken Alyn voor de coördinatie van dit geheel.
In de 2e schoolweek van januari begint de Cito-toetsperiode van drie weken.

Jarig in december en januari
Datum

Jarigen

Groep

26 december

Julian

8

30 december

Charlotte

1

2 januari

Jim

4

9 januari

Wessel

4

25 januari

Britt

4

29 januari

Aimy

1
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Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie?

22 december t/m 2
januari 2015

Kerstvakantie

7 januari

Koffie/thee-uurtje in de Stam voor alle ouders van 08.30- 09.45 uur

7 januari

Informatie-avond 7-8 Voortgezet Onderwijs

12 januari

Eerste bijeenkomst ouders Versierde wagen om 19.30 uur in de Stam

16 januari

Techniekochtend

21 januari

Voorleesontbijt voor alle leerlingen in de Stam

5 februari

Studiemiddag OOZ & Regio

9 t/m 20 februari

Projectweken voor alle leerlingen

23 t/m 27 februari

Voorjaarsvakantie

Ouders en leerlingen
Aanvang 20.00 uur

Groep 7-8

Alle leerlingen vrij om
12.00 uur

Op de weg naar wijsheid
is stilte de eerste stap;
luisteren de tweede;
onthouden de derde;
oefenen de vierde en
onderwijzen aan anderen de vijfde
Solomon Ibn Gabirol
Joods dichter en filosoof
1021-1058

We wensen u fijne Kerstdagen en
een gelukkig 2015!
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