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Beste ouder of verzorger,
De zomertijd is inmiddels ingegaan, Pasen staat voor de deur en we hebben
een lang weekend voor ons.
De leerlingen kunnen donderdag genieten van een heerlijke paasbrunch die
wordt aangeboden en verzorgd door de ouderraad. We vragen u dan ook
geen lunchpakket mee te geven voor deze dag. Uiteraard wel graag fruit en
drinken voor de eerste pauze.
Het was druk in groep 1-2 op de Grote Peuter Dag. Ook de Grote Rekendag was geslaagd. Op
de site kunt u de foto’s zien. Wanneer u inlogt in het ouderportaal van Parnassys kunt u daar een
kort verslagje van de onlangs gehouden tien- minutengesprekken vinden.
Dan graag uw aandacht voor de dansdag op 15 april! We rekenen op u.
Na de paasdagen zullen Manon en Mariet de organisatie van het overblijven op het grote plein
onder de loep nemen. Nu houdt elke dag één leerkracht toezicht bij het buitenspelen. We zullen
stapsgewijs proberen de overblijfpauze buiten op beide pleinen geheel te laten verzorgen door
ouders zodat de leerkrachten allemaal een moment vrij kunnen zijn tussen de middag.
Ik wens u alvast een gezellig Pasen!
Ton Hendriks
Rekenen moet je doen! Grote Rekendag 2015
De 13e Grote Rekendag 2015 is inmiddels geschiedenis. De opdrachten die door
de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn gemaakt: uit de kunst! Een overzicht van
werkstukken en activiteiten kunt u bewonderen in de Stam.
Wilt u meer lezen over het thema van dit jaar? En meer kijken? Ga dan ook naar
www.dennenkamp.nl.
In het aanbod van de lesactiviteiten is onder andere gebruik gemaakt van video’s van YouTube
en van Klokhuis. Hieronder ziet u een aantal links die verwijzen naar de onderwerpen die tijdens
de Grote Rekendag aan de orde kwamen. Volgend jaar doen we zeker weer mee!

Museum Boijmans Van Beuningen
http://onderwijs.boijmans.nl/grote-rekendag-2015/#hoe-groot-of-klein-zijn-deze-kunstwerken-hoekan-je-dit-meten-met-je-lijf
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Georges Rousse Art Project in Miyagi



BENDING SPACE: Georges Rousse and the

Durham Project


The Writing’s On the Wall



Georges Rousse



3D straatkunst 3D-Straattekenen doos
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Dennenkamp wint Schoolvolleybaltoernooi!
Kampioen!
Het eerste team van De Dennenkamp mag zich een jaar lang
‘Kampioen Volco Ommen Schoolvolleybal 2015’ noemen. De strijd
om de eerste en tweede plaats ging tussen Het Koloriet 1 en De
Dennenkamp 1, waarbij De Dennenkamp vrij eenvoudig aan het
langste eind trok. Wethouder Ko Scheele had spannende
wedstrijden gezien. Hij kon de wisselbokaal overhandigen aan het
kampioensteam. De kampioen plaatst zich rechtstreeks voor het
provinciaal kampioenschap op 22 april in Almelo.
Verkeersexamen
Dinsdag 14 april aanstaande is het weer tijd voor het Veilig Verkeer Nederland praktisch
verkeersexamen op de fiets voor de leerlingen van groep 7. Dit examen vindt plaats op dinsdag
14 april in Ommen. De leerlingen fietsen een traject waarbij zij onderweg verkeerssituaties
tegenkomen die kenmerkend zijn voor Ommen. Langs de route staan controleposten die de
verrichtingen van de leerlingen vervolgens beoordelen. We wensen de leerlingen alvast veel
succes.
Samen smullen…
De leerlingen van groep 7en 8 hebben samen met de ouderraad pannenkoeken gebakken voor
bewoners van Nijenhaghen. Het bezoek was goed en gezellig en zal zeker een vervolg krijgen.
Dansdag, informatie en uitnodiging!
Beste jongens en meisjes,
Beste ouder(s), verzorger(s),
Zin om te dansen?
Op woensdag 15 april 2015 krijgen jullie op school een dansworkshop van Elle Dansé Events. Elke
groep oefent een dans uit een bepaald land. Dan volgt om 11.15 uur een spetterende
dansvoorstelling. Alle ouders/verzorgers zijn hiervoor uitgenodigd!
Voor de ouders/verzorgers:
Om het landenthema zo goed mogelijk te laten slagen, willen we u vragen om op 15 april de
bijbehorende kleding aan uw kind mee te geven/aan te doen.
Groep
Groep 1/2

Land
China

Kleur kleding
Zwart & Geel

Groep 3/4
Groep 5/6

Spanje
Mexico

Zwart & Rood
Zwart & Groen

Groep 7/8

Amerika

Zwart & Spijkerstof

Overig
Meisjes vlechtjes in
het haar.

Tot Dans!
Elle Dansé Events
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Van alles wat
 De leerkrachten hebben in ‘De week van het geld’ extra aandacht besteed aan
geldzaken.
 Shaquille en Julian hebben deelgenomen aan de spellingswedstrijd in de Carrousel. Beide
leerlingen vielen helaas net buiten de prijzen.
 De school is hoofdluisvrij.
 Wie zich heeft opgegeven voor de Rabo-Scholierloop kan op donderdag 2 april kleding
ophalen bij meester Carles.
 In verband met feestelijkheden rond Koningsdag start de school op dinsdag 28 april om
10.00 uur. Wie die ochtends geen opvang heeft kan dat bij de leerkracht van het kind/de
kinderen melden. Dan zal opvang op school worden geregeld.
Jarig in april
Datum

Jarigen

Groep

8 april

Silke

1

9 april

Tijn

7

10 april

Damaris

7

12 april

Sean

3

15 april

Dilano

1

17 april

Sophie

1

25 april

Mateusz

6

30 april

Maikel

2

Agenda
Datum

Activiteit

Voor wie?

2 april

Paasbrunch en paasactiviteiten
(Geen lunch mee van huis)

Alle leerlingen

3 t/m 6 april

Paas-vrij

Alle leerlingen

15 april

Dansochtend met Elle Dansé

Alle leerlingen.
Vanaf 11.15 uur ouders welkom in
de stam bij de voorstelling!

15 april

Schoolvoetbaltoernooi (‘s middags) Sportpark Westbroek

20 april

Schoolfotograaf (’s ochtends)

Alle leerlingen (ook broertjes-zusjes)

21, 22 en 23 april

Centrale eindtoets

Groep 8

24 april

Koningsspelen

Alle leerlingen

27 april

Koningsdag

Alle leerlingen vrij

28 april

School start om 10.00 uur

Alle leerlingen

28 april

Laatste zwemles

1 mei

Voorjaarswandeling

4 t/m 15 mei

Meivakantie

20 mei

Schoolreis

Alle leerlingen

Groep 3 t/m 6
(Leerlingen groep 1-2 en 7-8 vrij)
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