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Bijzondere tijden; trots op jullie!
Trost zijn wij op alle kinderen, ouders en leerkrachten van onze school.
Corona vraagt van ons, op een andere manier naar school te gaan.
Ook de start van de bouw vraagt aanpassingen van ons.
En toch loopt het fijn en in harmonie met elkaar.
Dank daarvoor, daar zijn we blij mee!
We merken dat de kinderen ook goed kunnen buitenspelen aan de linkerkant van onze school. Daarnaast
gaan we ook nog wel eens op pad naar een speelveld of speeltuintje in de buurt.
Uiteraard kijken we ook al verder vooruit, richting de decemberfeesten.
Momenteel zijn we op zoek naar een vorm die past bij de maatregelen die gelden.
Wat we wel weten, is dat het sinterklaasfeest en kerst op school, wel doorgaan.
De vorm waarin, daar buigen we ons nu over.
We houden u op de hoogte!
Groep 1-2
Vanaf deze week zijn wij gestart met het thema HERFST.
We zijn gestart met een boom knutselen, de kinderen hadden buiten al gezien dat de
bladeren van de bomen aan het verkleuren waren. Dit was voor ons een mooie aansluiting
op het eerste knutselwerkje van dit thema. Groep 2 heeft een spin gevouwen en groep 1 maakt volgende
week een spin
Ook hebben we deze week de herfsttafel geïntroduceerd, hierin liggen onder andere kastanjes,
beukennootjes, eikels en dennenappels. De kinderen mogen hiermee tellen/wegen met het spel kabouter
Wobbel. Het doel is; ”lezen” wat er op de kaart staat, het cijfer herkennen, de herfstvoorwerpen tellen,
leren over meer/minder en welke is het zwaarst?
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Groep 3-4
In onze klas staat een heerlijk gedekte tafel. Nee niet met eten, maar
met boeken! Deze weken werken wij aan een bibliotheek project ‘De
ongelooflijk bijzondere boekeneter’. Dit prentenboek gaat over
Harry, een jongen die heel graag boeken eet. Hoe meer hij eet, hoe
meer hij weet. In de klas hebben we het over verschillende ‘smaken’
boeken. Welk boek vind jij het leukst en zou je wel graag als
voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht willen eten? Daarnaast
bestaat het boek uit veel verschillende soorten lettertypen. De
kinderen hebben in tijdschriften, boeken en kranten hun eerste
letter van hun voornaam gezocht. Deze letters werden geordend in
een stoere, lieve, deftige of gewone leesletter. Ook mochten ze hun
eigen voorletters ontwerpen. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan
en er zijn prachtige letters gemaakt.
In groep 3-4 staat het leren lezen en schrijven centraal. Op allerlei
verschillende manieren besteden we aandacht aan het leesproces. Favoriet
zijn de leescircuits, de beweeglessen in de gymzaal en de lees-schrijf
oefeningen die verwerkt zijn in de thema’s. Ook zijn de kinderen erg
enthousiast over het maken van verhalen op de letterdoos en het ‘wandelend
lezen.’ Alle kinderen krijgen dan een leeskaart en lopen op een opzwepend
liedje door de klas. Als de muziek stopt maken ze een tweetal met het kind
dat dichtbij staat en lezen ze de kaart aan elkaar voor. De kaart wordt
onderling gewisseld, de muziek gaat weer aan en de kinderen lopen weer
vrolijk en dansend de klas rond, wachtend tot de muziek weer stopt. Fijn om
het plezier tijdens het lezen terug te zien op de lachende gezichtjes.

Groep 5-6

Ik ben Charissa, ik ben 21 jaar en ik kom uit Hoogeveen. Ik studeer aan de PABO op Windesheim Zwolle en
zit nu in het laatste jaar. Tot februari zal ik nog gewoon stage lopen. Vanaf februari loop ik mijn LIO-stage
en dit betekent dat ik 3 dagen volledig voor de groep zal staan, samen met de leerkrachten. Ik heb al op
verschillende scholen stage gelopen en zal dit schooljaar hier stage lopen in groep 5/6. Ik kijk erg uit naar
de rest van het schooljaar!
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema van Blink. De aankomende drie weken gaan
we werken aan: Wonderlijke natuurverschijnselen. De kinderen gaan onderzoeken welke
natuurkundige verschijnselen er zijn om de wereld om ons heen beter te kunnen begrijpen
en er iets mee te kunnen doen.
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Ze gaan bijvoorbeeld onderzoeken hoe je chocola kunt smelten en welke materialen het beste isoleren
tegen warmte en ze maken een ballon statisch geladen en doen proefjes waarmee ze ontdekken wat je
kunt doen met statische elektriciteit. Samen met de kinderen vullen we de thematafel passend bij dit
onderwerp.

Groep 7-8
Deze week zijn wij gestart met het thema ‘de Tweede Wereldoorlog’. Een thema waar veel kinderen al
iets over weten. Een aantal kinderen zaten al vol met ideeën voor de thematafel. Vandaag hadden wij de
thematafel willen opruimen, deze staat nog vol met vulkanen. Helaas wouden de vulkanen nog niet
uitbarsten, dit gaan wij maandag opnieuw proberen. Binnen het thema ‘de tweede wereldoorlog’
onderzoeken de kinderen hoe de Duitsers Nederland binnenvielen en wat er daarna gebeurde met de
joden, hoe het verzet was geregeld en hoe de oorlog ook in Nederlands-Indië werd gevoerd.
Even voorstellen:
Hoi, mijn naam is Mark Lievers. Ik ben 18 jaar en ik loop dit hele jaar stage in groep 7/8. Ik ben er op de
dagen woensdag tot en met vrijdag.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent en ik zit nu in het 3e jaar. Dit doe ik op het Alfa College in
Hardenberg.
Ik woon in Vroomshoop. Daar zit ik ook op voetbal bij Sportlust.
Mijn hobby is dus ook voetballen en met voetbal kijken op de tv of in het stadion (wel in Enschede
natuurlijk) vermaak ik me ook prima.
Maar voornamelijk heb ik vreselijk veel zin in de rest van het schooljaar!

Gezonde school

Groente & fruitbeleid op school werkt:
Met vaste groente- en fruitdagen eten kinderen ruim twee keer zoveel groente en fruit als
op scholen zonder afspraken.
In ons “ Gezonde school beleid” past ook onze deelname aan het EU Schoolfruitprogramma.
De start is op woensdag 11 november. Alle leerlingen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit
aangeboden. ( in totaal 20 weken) De laatste keer is op vrijdag 16 april 2021.
We wijzen u ook nog even op de nieuwsbrief waarvoor u zich als ouder(s) kunt aanmelden via de link in
de brief. U kunt dan o.a. lezen welk fruit en de hoeveelheid per leerling er wordt aangeboden. U kunt dan
zelf bepalen of u dat voldoende vindt en/of u zelf nog een aanvulling meegeeft of ander alternatief fruit
in de rugzak stopt.
Elke week zal op dinsdag via de klasbordapp worden aangegeven welke 3 soorten groente en fruit worden
aangeboden die week. Zo kunt u bepalen of u zelf ook nog eten meegeeft voor de kleine pauze.
In de bijlage vindt u deze EU nieuwsbrief over onze deelname aan het EU schoolfruit programma.
Met een smakelijke groet en namens het team,
Carles Bembom, Mirjan Vukkink & Willy Wachtmeester.
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Nationaal schoolontbijt op do 5 november
De Dennenkamp is een “ Gezonde school “ .
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gezond opgroeien en ons aandeel daarin is o.a. aandacht
besteden aan het belang van een goed ontbijt om de dag mee op te starten( Nationaal Schoolontbijt) Ook
voldoende groente en fruit eten is belangrijk. Woensdag Waterdag is gestart en natuurlijk heeft
voldoende bewegen ook onze aandacht ( The Dailey Mile)
Donderdagochtend 5 november a.s. gaan alle kinderen van De Dennenkamp gezellig op school samen
ontbijten.
Alle kinderen ontbijten in hun eigen groep zodat de leerkracht ook nog aandacht kan besteden aan het
meegeleverde lesmateriaal.
In de bijlage kunt u de oudereditie nog lezen.
Wilt u uw zoon/dochter a.s. dinsdag / woensdag een bord, beker en bestek meegeven naar school.
(graag in een tas en alles voorzien van naam)
Thuis ontbijten hoeft dus donderdag niet.
Namens het team alvast bedankt voor uw medewerking,
met vriendelijke groet,
Willy Wachtmeester-Sipkema
Aangepaste vorm van oudergesprekken 24 en 26 november
Op dinsdag 24 en donderdag 26 november staan de oudergesprekken gepland.
Graag vertellen wij u dan hoe het met uw kind gaat op school en horen wij ook graag u hoe het thuis gaat.
Dit kunnen we echter, gezien de aangescherpte maatregelen, niet doen op school, zoals we gewend zijn.
Op 9 november ontvangt u de uitnodiging voor het gesprek. U kunt daarbij aangeven of u een overleg via
de telefoon of live via de computer zou willen doen.
De leerkrachten nemen dan op de afgesproken tijd contact met u op.
Kinderopvang Prokino verlaat de school
Voor kinderopvang Prokino is met de start van de bouw, de tijd gekomen om naar een andere locatie te
verhuizen. Daar er voor het KindPleinWest één kinderopvangorganisatie is gekozen, De Kleine Kunst,
maakt het voor Prokino een goed moment naar een andere locatie uit te kijken.
Dit is gelukt en daar zijn we blij mee. Als school blijven we samenwerken met beide partijen en we danken
Prokino dan ook van harte voor de samenwerking van de afgelopen jaren.
Kinderen die gebruik maken van de diensten van Prokino hebben hier in een eerder stadium al bericht
over ontvangen.
Luizencontrole graag thuis
Het is op dit moment niet mogelijk om luizencontrole op school plaats te laten vinden.
Wilt u uw kind thuis controleren?
Bij bijzonderheden kunt u contact met de leerkracht opnemen.

Tureluur 14, 7731 KP Ommen tel: 0529-452433 info-dennenkamp@ooz.nl www.dennenkamp.nl

Crea is weer gestart
Via Klasbord heeft u al kunnen zien dat de groepen 3 t/m 8 weer gestart zijn met het crea-circuit. Maar
liefst 9 verschillende onderdelen worden aangeboden.
Van houtbewerking tot knikkerbanen maken, van koken tot mandala’s maken en nog veel meer.
Zoals wij vorig jaar de crea hebben afgesloten, met een tentoonstelling voor ouders en andere
belangstellenden, is onze wens.
Corona maakt dat onmogelijk op dit moment.
Wij hopen aan het einde van het circuit, na do 12 november, u op een digitale manier te laten zien wat we
hebben gedaan.

Belangrijke data
Do 5 november
Ma 9 november
Do 12 november
Do 12 november
Vr 13 november
Ma 16 november
Di 17 november
Di 24 en do 26
Vr 27 november

nationaal schoolontbijt ; kinderen eten op school
uitnodiging oudergesprekken komt met de oudste van het gezin mee naar huis
einde crea-circuit, wij werken aan een digitale deling van de mooie resultaten
uiterlijk inleveren uitnodiging oudergesprekken
Kinderen vrij, leerkrachten hebben een studiedag
uiterlijk teruggeven van de briefjes voor de spreekavond
MR vergadering
Oudergesprekken via telefoon of computer
Volgende nieuwsbrief
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