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De zomervakantie loopt ten einde.
We hopen dat u allemaal een fijne periode achter de rug heeft.
Het team van De Dennenkamp heeft in de afgelopen weken de school weer ingericht en is voorbereid op
het nieuwe schooljaar.
We hopen maandag iedereen weer op school te zien!

Leesactie insturen
Voor de vakantie zijn we allemaal gevraagd om een mooie leesfoto te maken. Deze kan nog ingestuurd
worden. Hieronder nogmaals de oproep.

Leesactie:
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, maar liefst 1 à 2 AVIniveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Vooral kinderen uit groep drie en vier, kinderen die nog niet
zo lang lezen, ondervinden dit. Maar niet alleen zij hebben hinder van een lange periode van weinig of niet
lezen, ook de kinderen uit de bovenbouw moeten het lezen bijhouden. Lezen in de zomervakantie is dus
belangrijk voor uw kind(eren).
Om lezen in de zomer te stimuleren hebben we net als voorgaande jaren weer een (voor)leesactie:

Wie maakt de mooiste
(voor)leesfoto in de zomervakantie?
Wat is de bedoeling?
Meer dan anders zullen families niet op vakantie gaan of misschien in Nederland blijven. Ga je op vakantie
of blijf je thuis, er is altijd wel ergens een plekje waar je lekker kunt lezen of voorgelezen kunt worden.
Voor de één is dat in een ligstoel, voor de ander op het strand of languit in het gras.
Laat deze zomer weer een mooie, originele foto van jezelf maken op een fijne leesplek en deze na de
vakantie op. De foto’s verzamelen we en de mooiste foto’s worden beloond met een prijsje.
Het inleveren van de foto’s kan tot en met 18 september bij juf Renske (groep 5/6) via
r.vanommen@ooz.nl

Gezellige start van het jaar
I.v.m. corona konden veel gezellige dingen niet doorgaan.
Daarom lijkt het de ouderraad en het team fijn om na de zomer op een gezellige manier te starten.
Op donderdag 20 augustus wordt er daarom door het team aan het einde van de middag een fietstocht
voor het gezin georganiseerd. In verband met de huidige corona- status is het niet mogelijk na afloop op
het schoolplein te blijven. De route is in totaal ongeveer 18 kilometer. Starten kan tussen 18:00 en 18:30
uur bij school. Onderweg zijn er opdrachten en een pauzeplek.
Door niet allemaal tegelijkertijd te starten, bewaken we de afstand tussen de gezinnen.
U ontvangt een aparte uitnodiging via de mail.
De dag erna, op vrijdag 21 augustus, sluiten we met gezellige spelletjes voor alle kinderen de eerste
schoolweek af.
Corona en school
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Er zijn een heel aantal aanpassingen geweest om de verspreiding van corona tegen te gaan.
Inmiddels is er een nieuw protocol gekomen, met op een aantal punten een versoepeling van de
maatregelen.
Wat betekent dit voor na de vakantie?
• Alle kinderen, gaan alle dagen naar school tot 14:00 uur
• We laten de kinderen regelmatig hun handen wassen
• Tussen de leerlingen is geen 1,5 meter afstand
• Tussen de volwassenen in de school is wel 1,5 meter afstand
• Bewegingsonderwijs kan meer worden gegeven, zowel binnen als buiten
• Kinderen met verkoudheidsklachten in groep 1 en 2 mogen naar school, wanneer ze geen koorts
hebben.
• Kinderen met verkoudheidsklachten in de groepen 3 t/m 8 blijven thuis
• Ook wanneer er gezinsleden zijn met benauwdheidsklachten en koorts boven de 38 graden, dan
blijven de kinderen thuis totdat dit gezinslid 24 uur klachtenvrij is.
• Ouders mogen in de school zijn voor oudergesprekken en contactmomenten met inachtneming
van de 1,5 meter afstand. Dit houdt in dat wij bij de omgekeerde 10 minutengesprekken geen
hand geven en afstand bewaren.
• Groep 1-2 verzamelt zich voor de school bij de hoofdingang waar de leerkracht klaar staat.
Tevens is er een tweede persoon binnen om de kinderen daar op te vangen en te helpen.
• Groep 3-8 verzamelen zich op het grote plein achter de school per groep en gaan met de
leerkracht door de achteringang naar binnen. (de ingang bij de schommels wordt vanaf 17 aug
niet meer gebruikt).
• De leerkrachten komen na schooltijd ook allemaal mee naar buiten. U kunt de leerkracht dan
spreken. Ook kunt u altijd bellen of mailen met vragen.
• Wij organiseren geen bijeenkomsten voor groepen volwassenen binnen de school.
• In het nieuws horen we over de invloed van ventilatiesystemen op de verspreiding van het virus.
Onze school heeft geen systemen waar men over spreekt.
• Ook voorkomen we het ontstaan van sterke luchtstromen.
De ramen in de klassen gaan uiteraard wel open.

Met deze maatregelen hopen we Corona tegen te gaan.

Klasbord
De groepen in klasbord zijn klaargezet voor het komende jaar.
Nog een aantal weken kunt u ook de foto’s en gegevens van vorig jaar inzien, daarna wordt dit afgerond.
Regelmatig houden de leerkrachten u via Klasbord op hoogte van wat er in de groep gebeurd.

Ontruimingsoefening op woensdag 19 augustus
Met de kinderen gaan we woensdag 19 augustus een ontruiming van de school oefenen.
Dit vertellen we vooraf aan de kinderen. Zo is iedereen op de hoogte dat er niet echt iets aan de hand is.
Samen oefenen we rustig de school te verlaten en te verzamelen op het kleuterplein.
Juf Els, Juf Diane, Meester Carles en Juf Mirjan zijn de BHV-ers van de school en volgen ook de jaarlijkse
herhalingscursus om hulp te kunnen bieden wanneer dit nodig zou zijn.
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Omgekeerde oudergesprekken op 1 en 3 september
De omgekeerde oudergesprekken zijn bedoeld voor u als ouder om kennis te maken met de nieuwe
leerkracht en informatie te geven over uw kind.
Deze informatie kan de leerkracht gebruiken om uw kind optimaal te begeleiden.
U komt in deze gesprekken dus informatie brengen over uw kind.
Dit is omgekeerd ten opzichte van de andere oudergesprekken, waar de leerkrachten veel informatie
geven.
Komende week krijgt u een aanmeldformulier mee naar huis om u voor deze gesprekken aan te melden.
Wij ontvangen deze aanmeldformulieren graag uiterlijk 24 augustus retour, zodat we alle gesprekken
kunnen inplannen.
Kent u de leerkracht al omdat uw kind voor het tweede jaar bij deze leerkracht zit? Dan bent u van harte
welkom wanneer er veranderingen zijn geweest in de zomervakantie waarvan u de leerkracht op de
hoogte wilt stellen.

Donderdag 27 augustus informatie - avond gaat niet door
I.v.m corona kunnen wij de jaarlijkse informatie avond over het onderwijsaanbod aan uw kind, niet door
laten gaan. Wij zoeken naar de beste alternatieve manier om de informatie wel met u te delen.

Schoolfotograaf op maandag 31 augustus
Vorig schooljaar kon de schoolfotograaf niet komen.
Met inachtneming van de huidige regels, is het wel mogelijk om foto’s te maken van alle kinderen die bij
ons op school zitten.
Dus …… gel in de haren en mooie kleren aan, op maandag 31 augustus.
U krijgt na een aantal weken een inlogkaart mee naar huis.
Met de code op deze kaart kunt u via internet, zelf de foto’s bestellen.
Belangrijke data
17 augustus
20 augustus
21 augustus
28 augustus
31 augustus
1 en 3 september

start school
fietstocht voor het gezin
gezellige afsluiting eerste schoolweek
nieuwsbrief
schoolfotograaf
omgekeerde oudergesprekken
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