Nieuwsbrief obs De Dennenkamp
december 2020

Corona vraagt om thuisonderwijs
Afgelopen week werden we allemaal toch wel overvallen door het feit dat we weer een periode
thuisonderwijs gaan geven en volgen.
Voor u als ouders moet dat ook even onwerkelijk zijn geweest.
Als school hebben we geprobeerd, zo snel mogelijk te schakelen naar het thuisonderwijs. Voor de
groepen 5 t/m 8 betekent dit dan ook dat we vanaf woensdag al online contact hebben gehad met de
kinderen en live instructies hebben kunnen geven. Zo weten we zeker dat het voor na de vakantie werkt.
Alle kinderen hebben werk meegekregen voor de komende dagen.
Vanaf 4 januari gaan we weer verder met het thuisonderwijs. We gaan ervan uit dat dit tot maandag 18
januari 2021 gaat duren. Wanneer de einddatum wordt aangepast, laten wij u dat weten.
Het thuisonderwijs voor de kleuters zal er uiteraard anders uitzien dan het werk voor groep 8.
De leerkrachten informeren u over het lesaanbod voor uw kind.
Juf Els en Juf Pamela komen maandag 4 januari 2021 bij ieder kind van groep 1-2 thuis langs om de tas
met thuiswerk te brengen en natuurlijk ook om iedereen even te zien en een fijn nieuw (school) jaar te
wensen.
In de tas zit ook informatie over de online lessen die we ook gaan aanbieden.

Voor ouders in cruciale beroepen is het mogelijk, wanneer andere opvang niet mogelijk is, om uw kind op
school op te laten vangen. Geeft u dit tijdig aan de leerkrachten door? Zo kunnen we zorgen dat er naast
leerkrachten met lesgevende taken, ook personeel beschikbaar is om op de kinderen te passen.
De kinderen nemen het thuiswerk (inclusief chromebook) voor die dag, dan mee naar school.

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een chromebook mee naar huis gekregen. Deze zijn te leen en
alleen bedoeld om schoolwerk op te maken. Wij vragen u dan ook deze in de vakantie veilig op te bergen.
Zoals u zult begrijpen zijn wij zuinig op deze devices. Mocht er toch schade aan het Chromebook
ontstaan, dan hopen wij dat u contact met ons opneemt over het oplossen hiervan.

Op school maken we gebruik van oplaadstations. Dit houdt dan ook in dat u een chromebook zonder
oplader thuis heeft gekregen. Voor het opladen van de Chromebooks heeft u een USB-C kabeltje nodig. In
veel gevallen past het kabeltje van de Samsungtelefoon of de nieuwe iPhone 12.
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Als team zijn we klaar voor het thuisonderwijs. Wel hopen we dat we de kinderen vanaf 18 januari weer
live op school mogen ontvangen om samen het schooljaar op school voort te zetten.

Vernieuwen en aanvullen materialen in alle groepen
In alle groepen binnen De Dennenkamp kijken we naar onze materialen. We ruimen, alvast , heel veel op
in verband met de verhuizing straks naar de nieuwe school. Ook vullen we daar waar we het wenselijk
vinden onze spullen aan.
Zo hebben meerdere groepen nieuwe leesboeken aangeschaft en zijn er bij de kleuters
ontwikkelingsmaterialen en groot buitenspeelgoed geleverd. Het is superfijn om samen de school zo ook
met materialen, steeds meer up to date te maken. En de kinderen? Die zijn super blij met alle spullen, die
ze overal in de school tegenkomen.
Nieuwsbrief KPW
Het is niet te missen; de voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. De manier waarop dit
gebeurd is prettig; in de school merken we er niet veel van. We kunnen gewoon aan het werk zijn. In de
bijlage de nieuwsbrief over KindPleinWest.

Jaarverslag OR en MR 2019 –2020
Met het jaarverslag en de toelichting hierop tijdens de jaarlijkse oudervergadering, legt de
Medezeggenschapsraad en de Ouderraad van OBS De Dennenkamp verantwoording af over het gevoerde
beleid, de genomen beslissingen en de activiteiten aangaande het voorgaande schooljaar. Omdat dit jaar
de jaarvergadering niet kan doorgaan in verband met de geldende maatregelen omtrent Covid-19 sturen
we dit jaar het jaarverslag mee met de nieuwsbrief.
Mochten er vragen zijn kunt u een mail sturen naar j.m.terlouw@gmail.com. We zullen alle vragen
bundelen en samen met de OR een online- bijeenkomst beleggen om alle vragen te beantwoorden.

Alvast fijne kerstdagen en een goed begin van 2021
Jorien Terlouw
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Elisabeth Idema
Oudergeleding MR

Kerst 2020
De plannen waren er voor een gezellig kerstfeest …......gelukkig hebben we dinsdagochtend nog wel een
klein stukje daarvan kunnen laten doorgaan.
Hieronder een link naar foto’s en filmpjes.

Kerstfeest 2020
Groep 1 –2
Het Sinterklaasfeest ligt alweer achter ons maar wat was het een bijzonder feest dit jaar. Voor de
kinderen begon de spanning al met het wel of niet aankomen van pakjesboot 12. Sinterklaas bleef thuis
werken (wat een mooie vondst vonden wij dat als leerkrachten want het paste heel mooi in deze
Coronatijd) maar kon hij dan wel naar school komen?? Het bleek echter te maken te hebben met
“Bernard het stoute kind”. Het is toch elk jaar weer heel leuk en bijzonder om te zien hoe flexibel
kinderen zijn in het omgaan met al deze bijzondere wendingen in het verhaal; de pakjesboot,
thuiswerken, de verdwenen schoen, Bingo spelen met Sinterklaas, de verlanglijstjes enz. enz. In onze
groep spelen de kinderen al deze situaties na en verwerken op die manier het verhaal. Maar het zorgt ook
elk jaar wel weer voor spanning en vermoeidheid. Toen het Sinterklaasfeest op school dan eindelijk begon
was het weer een heerlijke “ontlading”” van de opgebouwde spanning. Het was een heel gezellig feest
met meester Ivan als hulpsinterklaas en 3 pieten. Samen in de Stam kijken naar een optreden van elke
groep en daarna 4 verschillende spellen spelen en als grote klapper natuurlijk de zak met een mooi
cadeau voor ieder kind.
Vrijdag 4 december het Sinterklaasfeest vieren en op maandag
alweer de kerstboom alweer in de klas. Dit is elk jaar weer
bijzonder maar de periode tot aan de kerstvakantie is maar zo kort
dat het niet anders kan. De verkleedkleren van Sint en Piet zijn
weer gewassen en de Kerstmankleding komt ervoor in de plaats. In
de bouwhoek wordt nu een arrenslee gebouwd en door de klei
mengen we glitters. Alle kinderen zijn weer enthousiast aan de slag
gegaan met hun mooie kerst dennenappel en het maken van een
kerstboom en een slinger om in de boom te hangen. Maar dan
moeten we helaas na een week al stoppen met de voorbereidingen
van het Kerstfeest op school en krijgt dit feest een abrupt einde.
Alle kerst-knutsels gaan in de tas samen met wat kerstopdrachten
om thuis te doen.
We sluiten de dinsdag af met een gezellige dag en wensen elkaar hele gezellige feestdagen en hopen
elkaar weer snel terug te zien.

Groep 3-4
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Wat hebben wij 4 december een gezellig Sinterklaasfeest
gehad! Sinterklaas kon helaas niet komen omdat hij thuis
werkte. De pieten hadden in opdracht van Sinterklaas zijn
kleren meegenomen in een grote koffer. Sinterklaas belde
naar de pieten en vertelde dat meester Ivan zijn plaats
mocht innemen als hulpsinterklaas. Alle klassen mochten
optreden voor Sinter Ivan.
Na de gezamenlijke opening gingen we in 2 groepen
uiteen voor het Sinterklaascircuit. De onderdelen waren:
stoelendans, chocolade munten en pepernoten sjoelen, bij
de pieten op bezoek en pietengym. Aan het einde van de
ochtend kregen we onze zak met cadeautjes. Wat een
blijdschap!
Voor onze klas hebben we veel mooie boeken mogen aanschaffen. Een stuk of 80 boeken die goed
aansluiten op de leesniveaus van de kinderen. Er zijn veel ‘losse’ leesboeken aangeschaft, maar ook een
aantal mooie series. Denk hierbij aan: Dolfje Weerwolfje, Stinkhond, Foeksia de Heks, Koen Kampioen,
Super Juffie, Heksje Lilly, Spekkie en Sproet, De Magische Apotheek, De Roskam etc. Ook zijn er
moppenboeken, versjesboeken, boeken met raadsels, stripboeken en kinderencyclopedieën aangeschaft.
Wat zijn de kinderen blij met al deze boeken. Lezen is leuk!

Groep 5-6
Sinterklaas
4 december hadden we het Sinterklaasfeest op school. ‘s Ochtends zaten we kaar in de stam en daar
kwam telefoon dat Sinterklaas thuis werkt en meester Ivan hulpsinterklaas moest worden. Nadat Sinter
Ivan klaar zat hebben alle klassen een dansje gedaan.
Daarna hebben we in de klas het grote Sinterklaasspel gespeeld. Iedereen heeft heel erg zijn best gedaan
op de surprise, want wat zag alles er mooi uit! Het was een vermoeiende, maar geslaagde dag.

Tafeldiploma
Tafels oefenen, elke keer maar weer. Opzeggen, door elkaar, tempotoetsen, in het rekencircuit--- wat
hebben we veel geoefend. Woensdag 9 december was het dan zover: de tafels moesten nog één keer
door elkaar geoefend worden om te laten zien dat ze écht alle tafels kennen. Het was nog even spannend,
maar uiteindelijk kreeg iedereen uit groep 5 zijn of haar tafeldiploma. Wat een toppers hebben we toch
op De Dennenkamp!
De kinderen zullen merken met rekenen hoe handig het is om de tafels vlot te kennen. Ze zijn nl bij heel
veel sommen nodig. Niet alleen bij de tafels, maar dus ook bij het delen.
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Groep 7-8
Spelend en bewegend leren:
Spelend en bewegend leren is één van de punten waar wij veel mee bezig zijn dit jaar. Sommige lessen
proberen wij om te toveren tot een spelende en bewegende activiteit. Bij een les over breuken gingen de
leerlingen op zoek naar het bijpassende kommagetal. Zo kregen wij koppels van breuken en
kommagetallen.

Kerstfeest
Het kerstfeest kwam al vroeger dan gepland, door de lockdown waren wij genoodzaakt om het kerstfeest
op dinsdag te vieren in plaats van donderdag. Hierdoor was het helaas niet mogelijk om samen te eten,
wel hebben de kinderen ’s morgens genoten van een soesje en ’s middags van een ‘kniepertje’. In de
ochtend hebben wij onder leiding van meester Henk een aantal kerstliederen gezongen en geluisterd naar
het verhaal van juf Mirjan. Het samenzijn in de stam werd afgesloten door Aimy, Lynn, Rafif en Julia met
een ‘kersttoneelstuk’. Deze meiden hadden dit in een aantal dagen voorbereid en het was erg leuk om
naar te kijken.

Graag tot volgend jaar!
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