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Beste ouder en verzorger,
De kerstvakantie ligt alweer ver achter ons. De kinderen zijn druk bezig met de
Cito-toetsen, we hebben een sfeervol voorleesontbijt achter de rug, er wordt
druk gebrainstormd over de versierde wagen en de voorbereidingen voor het
komende project zijn in volle gang. Kortom, veel activiteit op De Dennenkamp.
Half december 2014 meldde ik u dat de mogelijkheid bestaat dat De Dennenkamp de plek gaat
worden waar onderwijs voor kinderen van asielzoekers verzorgd gaat worden. Zoals woensdag
bekend werd is De Dennenkamp inderdaad de plek waar dat onderwijs verzorgd gaat worden.
Dat betekent niet dat deze kinderen bij uw kind(eren) in de klas komen. Voor onze kinderen
verandert en niets. De Dennenkamp wordt slechts de plek waar het onderwijs verzorgd gaat
worden in het lege lokaal achter groep 7-8. Onderwijs aan een grotere groep nietNederlandstalige kinderen vraagt immers specialistische kennis en aparte methoden.
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio heeft inmiddels twee leerkrachten gevonden die over deze
specialistische kennis beschikken. ‘Onze’Juf Karlijn is één van deze twee leerkrachten en zij zal
vanaf 2 februari op de maandag en de dinsdag onderwijs geven aan deze kinderen. Natuurlijk
blijft ze ook in 5-6 op de donderdag en de vrijdag. De twee docenten zullen overigens voor hun
lestaak door het COA worden aangesteld. Samen met een aantal vrijwilligers uit Ommen zullen zij
ongeveer 24 leerlingen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar onderwijs geven in de Nederlandse taal en
rekenen. We organiseren dat zodanig, dat onze eigen kinderen daar geen hinder van zullen
ondervinden. De lessen voor deze kinderen starten om 8.45 uur en duren tot 13.00 uur. In eerste
instantie houden we de pauze op gescheiden momenten. Vanuit onze visie willen we
– hoe verschillend we ook zijn – samen spelen en samen leven. Natuurlijk hopen we dat
onze kinderen iets leren over hoe het is om als kind te moeten vluchten, weg te gaan uit
je moederland en opnieuw te wortelen in een nieuw land.
Aanstaande maandag staan we rond 8.45 uur met alle kinderen, de collega’s, de
wethouder en de pers klaar op het plein om de kinderen van het asielzoekerscentrum een warm
welkom te geven.
Ton Hendriks

Overblijf
Inmiddels draaien we naar volle tevredenheid voor het tweede jaar met het ’5-gelijke
dagenmodel’. Ons continurooster, waar elke dag van de schoolweek voor elke leerling hetzelfde
aantal lesuren heeft, geeft rust op de dag voor het kind en voor de leerkracht. Wilt u ook ingezet
worden als overblijfouder en samen met nog een ouder/verzorger toezicht houden op het plein?
Voor meer informatie hierover of aanmelding hiervoor kunt u contact opnemen met:
mariet@dennenkamp.nl
Normering Cito-toetsen verzwaard
In december van het afgelopen jaar zijn de normeringen van de Cito-toetsen verzwaard. Dat
betekent dat de eisen van de inspectie hoger zijn geworden. Dat kan ook betekenen dat de
getoonde resultaten van uw kind afwijken van de verwachte resultaten. Na bespreking van de
resultaten in de groepsbespreking en na afronding van de leerlingbespreking kunt u als ouder
een kijkje nemen in het ouderportaal van uw kind in ParnasSys. Daar kunt u de resultaten van uw
kind inzien. Op de 10-minutengesprekken na de voorjaarsvakantie zullen de resultaten vervolgens
samen met u worden besproken.
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Van alles wat







In de kerstvakantie heeft het trefbalteam van onze school een eervolle 2 e plek behaald.
Shaquille Marsman heeft prima voorgelezen tijdens de voorleeswedstrijden georganiseerd
door de bibliotheek.
Het voorleesontbijt was geslaagd. We hadden de heer Arend Dankelman, een boer, als
voorlezer. Hij vertelde over zijn dagelijkse werkzaamheden en beantwoordde de vragen
van de kinderen.
Op 23 januari heeft de heer Dekker, adviseur Bodem en Milieu, een interessante gastles
gegeven in groep 7-8.
Juf Renske is volledig hersteld van haar knie-operatie en start maandag 26 januari weer.
Wie weet nog een locatie voor de nog te versieren wagen? Graag doorgeven aan
renske@dennenkamp.nl . De tijd begint wel te dringen..

Jarig in februari
Datum

Jarigen

Groep

25 januari

Britt

4

29 januari

Aimy

1

1 februari

Michal

8

18 februari

Coen

2

19 februari

Mees

1

20 februari

Shaquille

8

26 februari

Moo Lay Joy

1

27 februari

Karst

8

Agenda
Datum

Activiteit

30 januari

Afronding Cito-toetsen

5 februari

Studiemiddag OOZ & Regio

Alle leerlingen vrij om 12.00 uur

12 februari

CoBrA met pastels

Workshop voor groep 5-6

9 t/m 20 februari

Schoolproject

Presentatie op 19 februari
van 18.30 – 19.30 uur
voor ouders, verzorgers en andere
belangstellenden

23 t/m 27 februari

Voorjaarsvakantie

6 maart

Rapport mee

9 en 10 maart

10-minutengesprekken

20 maart : Open dag

Grote Peuterdag 9.00 – 11.30 uur

Voor wie?

Alle ouders/verzorgers

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

