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Beste ouder of verzorger,
Met genoegen kijk ik terug op de activiteiten rond de viering van Koningsdag.
Op Koningsdag zelf was daar eerst de aubade met de jongste kinderen.
Het hoogtepunt was natuurlijk de optocht met de versierde wagens. De
ouders die aan de wagen hebben gebouwd en voor de aankleding
hebben gezorgd verdienen een heel groot compliment. Zij hadden
door het lang uitblijven van een geschikte locatie heel weinig tijd om
de wagen op te bouwen. Maar het resultaat mocht er zeker zijn! Ook
hebben de kinderen en de ouders op en
rond de wagen een geweldige prestatie geleverd door twee uur lang
te dansen en te zingen.
Het behalen van de (gedeelde) vierde prijs was dan ook een mooie
kroon op het vele werk.
Dat ik zelf als diskjockey het geheel mocht meebeleven heb ik als een
eer beschouwd.
Nu alle festiviteiten weer achter de rug zijn richten we ons natuurlijk weer op het onderwijs zelf.
Afgelopen week zijn alle leerkrachten in de groep bezocht door de docent Engels die ons
begeleidt bij de invoering van het Engels. Zij was zeer positief over de wijze waarop de
leerkrachten vorm geven aan het Engels in de groepen. Volgend schooljaar komt een
onafhankelijke visitatiecommissie op bezoek om te beoordelen of we voldoen aan het
kwaliteitskeurmerk. Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van het beleidsplan Engels. Dat
beleidsplan geeft aan op welke wijze wij nu en in de komende jaren vorm geven aan het vroeg
vreemdetalenonderwijs Engels.
Ik wens u alvast een fijne meivakantie.
Ton Hendriks
Schrijfster op school
Wie kent ze niet. De boeken met verhaaltjes, gedichten en liedjes
geschreven door het schrijversechtpaar Ron Schröder en Marianne Busser.
Al meer dan 350 boeken hebben ze samen geschreven. Op 16 april bracht
Marianne Busser een bezoek aan groep 3 / 4 van onze school. Haar man
was thuis gebleven, te druk met het bedenken van weer een nieuw
verhaal. In de weken voorafgaand aan het bezoek hebben de leerlingen
heerlijk gelezen in de enorme stapel boeken die de bibliotheek op school
had afgeleverd. Verhaaltjes over dieren, kinderen,
koningen en prinsessen; over leuk stout en lekker
vies! De kinderen hebben genoten van de
aanwezigheid van de schrijfster in de klas en
iedereen ging met haar handtekening op de muts naar huis. Het was een
middag vol inspiratie voor de leerlingen en voor juf Alyn!
Veilig
De leerlingen van groep 7 kunnen rustig ademhalen: zij zijn geslaagd voor hun fietsverkeersexamen. Jori de Vries had geen enkele fout en mag zijn verkeersdiploma afhalen bij de
burgemeester op het gemeentehuis. Van harte gefeliciteerd allemaal!
Tip
De meivakantie staat voor de deur. Bent u bang dat uw kind alleen maar binnen achter de
computer zit, voortdurend op de i-pad zit of zich de hele dag verveelt? Klik op deze link of anders
op deze link. Veel plezier!
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Creatief
De leerlingen van groep 5-6 gaan op dinsdag 19 mei naar Space Air aan de Haven-Oost om
daar zelf vliegers te maken. Zij zullen zich laten inspireren door de prachtige vliegers die daar te
bewonderen zijn. In de volgende nieuwsbrief zullen zij dan ook verslag doen van deze bijzondere
ervaring en hun vliegers aan u laten zien. We zijn benieuwd..

Drie dagen later gaan de leerlingen van 7-8 creatief aan het werk. Zij
hebben een graffiti-workshop. Ook zij zullen verslag doen van hun
bevindingen in de volgende nieuwsbrief.
Van alles wat
 Ons schoolvoetbalteam heeft een 3e plaats behaald tijdens het Ommer
schoolvoetbaltoernooi
 Bij de provinciale kampioenschappen volleybal in Almelo is De Dennenkamp als 5e
geëindigd.
 In de volgende nieuwsbrief staat het vakantierooster voor het komend schooljaar
 De leerlingen van groep 8 hebben allemaal de Centrale Eindtoets gemaakt. In de week
na de meivakantie wordt de uitslag bekend
 De voorjaarswandeling – morgenochtend – is alleen voor de leerlingen van groep 1 t/m 6.
Voor deze groepen is vervoer geregeld. Wilt u een extra setje kleren meegeven voor het
geval de kinderen nat worden?
Jarig in mei
Datum

Jarigen

Groep

12 mei

Sander

3

14 mei

Tin Ja

5

16 mei

Vera

4

23 mei

Ilka

4

Agenda
Datum

Activiteit
Bezoek tentoonstelling
Streekmuseum Ommen
‘Oorlogsjaren uitgebeeld’

Voor wie?

1 mei

Voorjaarswandeling

Let op: voor groep 1 t/m 6

4 t/m 15 mei

Meivakantie

18 mei t/m 12 juni

Toetsweken Cito

30 april

Groep 7-8
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19 mei

Vliegers maken

Leerlingen groep 5-6

20 mei

Schoolreis

Groep 3 t/m 6

20 mei

Leerlingen groep 1-2 en 7-8 vrij

22 mei

Workshop Graffiti

Leerlingen groep 7-8

18 t/m 22 mei

Themaweek ‘Mediarechten van
het Kind’

Leerlingen groep 7-8

25 mei

Tweede Pinksterdag

Alle leerlingen vrij

1 t/m 4 juni

Avondvierdaagse Ommen

3,4 en 5 juni

Schoolkamp Groep 7-8

19 juni

Zomerfeest op De Dennenkamp
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