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Beste ouder, verzorger,
Bij ontvangst van deze nieuwsbrief zijn we alweer ruim twee schoolweken verder
in het nieuwe jaar. We kijken met een warm gevoel terug op een fantastische
jubileumdag met eindvoorstelling in de Carrousel. Bedankt ouders en ouderraad:
de dag en avond werden mede mogelijk door jullie financiële bijdrage en dat vonden we geweldig
fijn. Deze week kunt u de foto’s zelf ook bekijken op Mijn Album via de website.
Het koffie/thee uurtje vond plaats in de eerste schoolweek op woensdag. Een klein groepje
mensen was aanwezig om even gezellig met elkaar bij te praten. Ook waren er afmeldingen in
verband met werk. We bedachten dat het misschien een goed idee is om deze bijeenkomsten op
de volgende jaarkalender op wisselende dagen te plannen.
De start van de voorbereidingen voor Kindplein-West brengt nu al veel overlegmomenten met
zich mee. U heeft daar voor de kerst al over kunnen lezen in de nieuwsbrief. Naar aanleiding van
de oproep aan alle ouders om gebruik te maken van hún expertise ten aanzien van de
voorbereidingen, heeft een viertal ouders gereageerd. Zij zullen binnenkort worden uitgenodigd
om te overleggen hierover. U kunt zich overigens nog steeds ook aanmelden.
Inmiddels is de extra kleutergroep van start gegaan. Wat is het fijn rustig in de beide
kleutergroepen en wat wordt daar heerlijk gespeeld en gewerkt. Morgen is de inloopdag en we
hopen op een goede opkomst. Het zou mooi zijn als we ook in het nieuwe schooljaar met twee
kleutergroepen kunnen starten.
Mariet Mulder
Verkeersproblematiek
Zoals u waarschijnlijk ook wel gemerkt heeft, valt het tegenwoordig niet mee om rond schooltijd
de auto te parkeren bij de school. We hebben geen parkeerplaatsen over en het is druk met
auto’s die komen en gaan. De parkeerdruk is groot in de straat en soms ontstaan gevaarlijke
situaties bij het halen en brengen van uw kind(eren).
Als u uit de wijk Dante komt, willen we u vragen uw kind met de fiets of eventueel lopend te
brengen en te halen. We denken dat de parkeerdruk daarmee afneemt en dat de verkeerssituatie
aan de Tureluur zodoende veilig blijft, voor u en uw kind(eren). Samen zijn we verantwoordelijk
voor een veilige schoolomgeving.
Even voorstellen…
Graag wil ik mijzelf voorstellen als de nieuwe leerkracht van de Dennenkamp. Ik ben Els en ik ben 25 jaar.
Ik woon in Nieuwleusen, samen met mijn vriend. In mijn vrijetijd ben ik graag creatief
bezig en help ik mijn vriend met zijn groente- en fruitbedrijf.
Na de Pabo heb ik eerst 1 jaar invalwerk gedaan op verschillende scholen. In januari ben
ik gestart ik op de Dennenkamp in groep 2. Mijn werkdagen zijn: maandag tot en met
donderdag. We gaan er samen een fijne, gezellige en leerzame schoolperiode van
maken.
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Groep rood en blauw (gesplitste groep 1-2)
Informatie over fruit en verjaardagen.
Elke woensdag, donderdag en vrijdag is er schoolfruit.
De verjaardag wordt gevierd in de groep waarin de
kinderen zitten en zij trakteren alleen daar. Daarnaast
mag de jarige de leerkrachten trakteren en dit kan
dezelfde traktatie zijn als die van de kinderen. De
verjaardag wordt in overleg met desbetreffende
leerkracht gevierd en als ouder/verzorger kunt u hierbij
aanwezig zijn. Graag een gezonde traktatie, ook voor de
leerkrachten zou dat fijn zijn…

Werkgroep hoofdluiscontrole
Bent u in de mogelijkheid om, tussen uw bezigheden door, na elke vakantie te helpen met de
controle op hoofdluis? Meld u dan aan bij Henrieke. We hebben een redelijk grote groep ouders
die helpen en daar zijn we blij mee. Toch blijkt het soms lastig om een gezamenlijk moment te
vinden waarop iedereen ook daadwerkelijk kan. We bedanken in ieder geval Marianne en Mirjam:
zij stoppen met de controle in verband met werk en andere activiteiten.
Alle kinderen doen mee
Als intermediair voor aanvragen bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds
even wat informatie hierover in deze nieuwsbrief. Een aanvraag bij het
Jeugdsportfonds geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar
onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging of van bijvoorbeeld
een muziek- of toneelvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds of het
jeugdcultuurfonds de contributie en in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk de
(sport)attributen. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds vallen beiden onder de Stichting
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. Want of een kind wil voetballen
of dansen, maakt niets uit. Als het maar mee kan doen. Wil het kind liever muziek
maken, dansen, toneelspelen, tekenen of iets anders creatiefs doen? Dat kan ook.
Door eenvoudige procedures en een snelle werkwijze wordt, na een goedgekeurde
aanvraag, binnen 3 weken de voorziening in natura verstrekt of is het lidmaatschap
aan een sport- of culturele instelling geregeld. Zie ook de bijlage voor meer
informatie. Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Meld u dan aan.
Van alles wat
• Juf Renske is hersteld en zal weer volledig werken op de woensdag, donderdag en
vrijdag.
• Gijs heeft vandaag meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de Carrousel. Het ging erg
goed maar helaas was er een ander winnaar. Knap gedaan hoor Gijs!
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Jarig in februari
Datum

Jarigen

Groep

13 februari

Simon

Welkom in groep 1!

14 februari

Mohammad

NT2

18 februari

Coen

5

19 februari

Mees

3

20 februari

Ahmad

NT2

24 februari

Feruz

NT2

26 februari

Moo Lay Joy

4

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie?
Belangstellenden

9 februari

Meeloop-dag 1-2
‘Zigeunermeisje’ in de
Carrousel
Studiedag team

20 en 21 februari

15-minutengesprekken

Ouders

23 februari

Rapporten mee

Leerlingen Groep 3 t/m 8

24 januari
6 februari

Alle leerlingen Groep 1-2
Leerlingen vrij

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie
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