Nieuwsbrief

obs

De Dennenkamp
No. 6

19 februari 2015

Beste ouder of verzorger,
Alle ouders en vooral ook onze kinderen wil ik een compliment geven voor de
wijze waarop zij de kinderen van het asielzoekerscentrum hebben ontvangen.
Het was een hartverwarmend welkom. Gelukkig is die positieve sfeer ook goed
in de media weergegeven. En zo kwam De Dennenkamp niet alleen op een positieve wijze in het
nieuws, maar konden we ook laten blijken dat openbaar onderwijs staat voor respectvol omgaan
met andere culturele achtergronden en geloofsovertuigingen.
Inmiddels zijn we al weer enkele weken verder en zien we steeds meer dat ‘onze’ kinderen in de
pauzes met de kinderen van het asielzoekerscentrum samen spelen. Hoe belangrijk is dat en hoe
leerzaam kan dat zijn.
De afgelopen weken zijn in alle groepen de halfjaarlijkse CITO-toetsen afgenomen. Op dit
moment zijn we de resultaten aan het verwerken en hebben we leerling- en groepsbesprekingen
gehad. Deze besprekingen zijn er op gericht om het onderwijsaanbod van de afgelopen periode
te evalueren en eventueel aan te passen, daar waar nodig. Ondanks de aanscherping van de
normen door de inspectie, scoren we op de diverse vakgebieden nog steeds ruim boven het
gemiddelde.
Op 3 maart worden de resultaten voor u zichtbaar in het ouderportaal van Parnassys.
Op vrijdag 20 maart organiseren we
onze jaarlijkse Grote Peuter Dag. Alle
peuters in Ommen zijn die ochtend
met hun ouder(s), opa/ oma …
welkom op De Dennenkamp. Van u
vragen we om vrienden, buren of
familie met peuters te attenderen op deze open dag. Binnenkort zal ik u van informatie voorzien
die u kunt gebruiken om te verspreiden via e-mail en/of Facebook. Fijne voorjaarsvakantie!
Ton Hendriks
Bezoek
Vorige week dinsdag hebben de groepen 5,6 en 7 een
bezoek gebracht aan Crescendo. Er werd uitleg gegeven
over de vele instrumenten die ze daar hebben. Hier werd
aandachtig naar geluisterd.
Daarna was er een quiz. Van alles werd gevraagd. Ook
opdrachten waarbij de nodige
informatie opgezocht kon worden in
het gebouw. Tenslotte, en dat was héél
leuk…mocht er op de instrumenten gespeeld
worden! Er werd volop gedrumd en
geblazen. Een leuke workshop!
Voor een aantal kinderen komt nog
een vervolg: zij mogen een aantal
gratis lessen volgen bij Crescendo
volgen.
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Even voorstellen…
‘Hallo allemaal,
Ik ben Annemée Daalhuizen, op school ook wel gezien als
“Juf Annemée”. Ik ben in Haarlem geboren en woon
inmiddels al 8,5 jaar in Stegeren. Als bijbaantje werk ik in het
restaurant op camping de Besthmenerberg. Van het
gespaarde geld wil ik deze zomer met vriendinnen een aantal
grote festivals bezoeken. Andere hobby’s zijn gezellig winkelen
of tekenen en ook uitslapen is ook toch wel favoriet..
Een aantal van jullie kent mij al, vanwege de stageperiode in
groep 7/8 de afgelopen maanden. Begin februari ben ik een
nieuwe stageperiode begonnen bij groep 1/2. Via deze weg
wil ik mij ook voorstellen aan ouders die mij nog niet hebben
gezien en/of gesproken. Ik zit nu in het tweede jaar van de
Pabo. Leraar worden wil ik al van jongs af aan en ik kijk met veel plezier uit naar de
komende stagedagen!
Met vriendelijke groet,
Annemée Daalhuizen’
'Hallo, ik ben Rogier en ben sinds dit jaar bij jullie als conciërge
begonnen op de Dennenkamp. Ik kom jullie op de dinsdag middag
donderdagmorgen ondersteuning en hulp bieden waar dat nodig
We gaan er een mooie tijd van maken,
vriendelijke groet Rogier Kuzee'

en
is.

Coöperatief
Juf Karlijn heeft in overleg met haar stagebegeleider op De Dennenkamp in de afgelopen
periode gewerkt met coöperatieve werkvormen in groep 5-6 en zij is hiermee klaar met haar
afstudeeropdracht. De school wil de opzet en de ervaringen met coöperatieve werkvormen
als ‘good practice’ beschouwen en gaat binnenkort bespreken hoe de werkvorm
stapsgewijs kan worden ingevoerd in de andere groepen op De Dennenkamp. We houden u
op de hoogte.
Leest u over de ervaringen van een aantal leerlingen van groep 5-6.
‘hallo ouders,
Deze weken hebben we goed gewerkt in groepjes. Dat vinden de juffen en meesters heel
fijn. We hadden coöperatief werken. Dat is een heel moeilijk woord, voor samenwerken. Dan
moet iedereen goed mee doen. Het was heel leuk en het was ook fijn voor de juf en de voor
de klas. We hebben met kaartjes gewerkt met rollen en veel geleerd.
En de juf is lief en trots op de kinderen.
We hadden hele leuke dingen gedaan met de juf. Juf ging de kinderen filmen. Het waren
een hele leuke weken. Dit is ons berichtje voor de ouders.
Doei!!! Groetjes van de kinderen van groep 5-6
Nieuw! Aanmelden en inschrijven
In de vorige twee weken zijn de twee sportcoördinatoren in de groepen geweest om de kinderen
te enthousiasmeren voor het vernieuwde aanbod op http://www.ommenkids.nl
Ik vraag uw aandacht voor een hernieuwde kennismaking met de website. Leest u hieronder hun
bericht.
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Het is weer zover!
De afgelopen maanden is achter de schermen de website
www.ommenkids.nl weer goed gevuld door zowel sport- als
cultuurverenigingen. Het resultaat is een mooi aanbod waaruit uw kind kan kiezen en waar uw
kind zich voor in kan schrijven. Grijp nu de kans en laat uw zoon of dochter kennismaken met
een activiteit die bij hem of haar past.
Laagdrempelige kennismakingscursussen
Het aanbod op de website heeft als doelstelling om kinderen uit de groepen 3 t/m 8 op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken met sportieve- en culturele activiteiten. Sommige
cursussen zijn helemaal gratis en voor andere betaal je een kleine onkostenvergoeding. Dit hangt
af van het te gebruiken materiaal, hoogte van de huur van de accommodatie en de duur van de
cursus.
Flyer

In week 6 en 7 hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 allemaal een flyer mee naar
huis gekregen. Met deze flyer willen we u en de kinderen herinneren aan het mooie aanbod dat is
gerealiseerd op de site.
Ouders
Wij willen u als ouder(s)/verzorger(s) vragen, om de kinderen te stimuleren een kijkje te nemen
op de website: www.ommenkids.nl en wellicht kunt u gezamenlijk een leuke sport- en/of
cultuurcursus uitzoeken. Juist uw positieve stimulans zal ertoe bijdragen, dat uw kind zich
aanmeldt voor een leuke cursus!
Theater en Toekomstdromen (zie foto’s op de website)
Afgelopen vrijdag was voor de groep 3 t/m 8 toneeldag en de dag was een succes! Aanstaande
vrijdag zullen alle groepen in de stam een toneelstukje aan elkaar laten zien. Er wordt al flink
geoefend.
In groep 3-4 wil een aantal leerlingen ’later’, als ze ‘groot’ zijn toneelspeler worden. De rest van
de klas wil filmacteur of filmactrice worden. Prachtige dromen die natuurlijk heel goed
werkelijkheid kunnen worden. Vrijdag 13 februari hebben de leerlingen volop geoefend met het
uitbeelden van emoties. Fantastische oefeningen, bedacht door docent Jasper van de
Jeugdtheaterschool Ommen. Een aantal voorbeelden:
Doen alsof je een brief leest, steeds vanuit een andere emotie en die emotie delen met anderen.
De emotie konden de kinderen halen uit steeds weer een ander stuk muziek. Blije muziek,
dromerige muziek, heel-veel-lawaai muziek. Mooi om te zien hoe feilloos de leerlingen dit
aanvoelen.
Verder zijn we ook op reis geweest met een bus. Gezellig? Dat hing van het humeur van de
instappende passagier af. Was de passagier boos dan werden alle passagiers en de
buschauffeur in meer of mindere mate boos. Totdat een vrolijke, verlegen of bange passagier
instapte… Schakelen in mimiek en schakelen in toon bij de gesprekjes. Te veel oefeningen om op
te noemen. Het was een heerlijke, leerzame ochtend. Hollywood, here they come!
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Van alles wat
 De griep heeft even flink huisgehouden, ook op onze school. Juf Alyn en juf Bertha en de
leerlingen zijn gelukkig weer helemaal hersteld.
 Ayla en Sem gaan in de voorjaarsvakantie verhuizen naar hun nieuwe huis in Friesland. We
zullen ze missen maar we begrijpen dat het ook fijn voor ze is. We wensen Ayla en Sem
een plezierige tijd op hun nieuwe school en de familie geluk op hun nieuwe woon- en
werkplek!
 De voorlichtingsbijeenkomst van de jeugdverpleegkundige Nicole Mulder over signalering
en preventie van hoofdluis was informatief. We doen het goed en dat is fijn te zien en te
horen. De actuele informatie rondom hoofdluis heeft u in uw Parnassys-mail al eerder
ontvangen. Als u toch nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de leerkracht
van uw kind. De school is na de laatste controle overigens hoofdluisvrij. Belangrijk punt nog
ter aanvulling: de hoofdhuid van uw kind nauwkeurig en regelmatig blijven controleren.
 De gastles in groep 7-8 op 23 januari jongstleden over bodemonderzoek was leerzaam!
 Julian en Shaquille uit groep 8 doen namens onze school mee aan Het Junior Dictee van
de Gemeente Ommen.
 Aan het volleybaltoernooi op 18 maart aanstaande zal De Dennenkamp deelnemen met
1 team.
Jarig in februari en maart
Datum

Jarigen

Groep

19 februari

Mees 4 jaar!

1

20 februari

Shaquille

8

26 februari

Moo Lay Joy

1

27 februari

Karst

8

7 maart

Bruno

3

13 maart

Jeffrey

1

17maart

Olivier

3

22 maart

Jori

7

23 maart

Thies

2

29 maart

Jaimy

1

Agenda
Datum

Activiteit

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

Grote Rekendag met Thema: Meetkunde uit de kunst in de klas!
Voor alle groepen. Zie ook: groterekendag.nl
Groep 1 – 8 ruimt op in en om de
Nederland Schoon-dag
school

25 maart
27 maart
3 april t/m 6 april

Paasvrij

Alle leerlingen vrij
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