Nieuwsbrief obs De Dennenkamp

20 dec 2019

Doorlopende machtigingen ouderbijdrage
De ouderraad ontvangt graag de doorlopende machtigingen voor de incasso van de ouderbijdrage van
alle kinderen retour. Wilt u ze na de vakantie bij de leerkrachten inleveren?

Staken op 30 en 31 januari
Voor het onderwijs zijn er landelijke stakingen aangekondigd voor 30 en 31 januari.
Ons bestuur staat achter deze stakingen en steunt het personeel in haar beslissing hierover.
Het personeel van De Dennenkamp heeft nog geen beslissing genomen of zij gaan deelnemen aan deze
acties. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, laten wij u dat weten.
Het dan dus zijn dat de school deze twee dagen gesloten zal zijn.

Personeel
Na de kerstvakantie zal Bertha Scholte-de Vries haar werkzaamheden weer volledig hervatten en
daarmee van maandag tot en met de donderdag hele dagen in groep Geel zijn. Op vrijdag zal Henja
Snoeijer de week met de kinderen afsluiten. Zij is een bekende voor de kinderen, daar ze al een tijdje
ondersteunende werkzaamheden heeft verricht binnen de school.
Groep Groen zal begin van de week les krijgen van Els Veldhuis en de week eindigen met Willy
Wachtmeester.
Stagiaire Aimee Daleman neemt na de vakantie afscheid bij de kleuters. Wij wensen haar veel succes bij
de laatste fase van haar studie.
Renske van Ommen heeft alvast een voorproefje op haar 60ste verjaardag gehad, welke ze in de
kerstvakantie zal vieren. Alle kinderen hebben een persoonlijke kerstbal voor haar versierd, welke ze
aangeboden heeft gekregen aan het einde van het kersttoneel. Fijne verjaardag!
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Tweede Creatief circuit wordt afgesloten op 23 januari
Na de vakantie starten we met het tweede creatieve circuit voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
Ook voor deze ronde hebben kinderen een activiteit kunnen kiezen welke hen het meest aansprak.
Op donderdag 23 januari nodigen wij alle belangstellenden uit om van 13:30 uur tot 14:00 uur in de
school te komen kijken wat we geleerd en gemaakt hebben.

Klasbord geeft geen pushmeldingen
We merken dat , sinds de storing rond Sinterklaas, er geen pushmeldingen meer gegeven worden. U kunt
dus niet zien aan het icoontje dat er een nieuw bericht is binnengekomen.
We hebben dit bij de makers van Klasbord gemeld en wij hopen dat dit opgelost gaat worden.
Het opnieuw instellen van deze functie zou een oplossing kunnen zijn, maar werkt niet bij iedereen.
Wanneer we de oplossing hebben, laten we t weten.
Excuus voor het ongemak.
Kijk wel regelmatig even op Klasbord, want we blijven wel berichten plaatsen. Het geeft u ook een mooie
inkijk in de lesdag van uw kind.

Leerlingenraad OBS De Dennenkamp
In de leerlingenraad van De Dennenkamp zitten 5 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8;
Jof, Mees, Amy, Hugo en Sofie.
Elke maand komen de kinderen bij elkaar en overleggen met Meester Carles en Juf Mirjan over allerlei
zaken die de klas aangaan.
In de gang hangt een brievenbus waar de kinderen ideeën kunnen inleveren voor school.

Koffieuurtje 20 januari
Op maandag 20 januari is er weer de gelegenheid om zaken die u bezig houden te delen met de school.
De koffie staat klaar tussen 8:30 – 9:30 uur.

Lijm in de kleren
Soms gebeurt het ,dat er lijm in de kleren bij de kinderen komt. Bij de kleuters gebruiken we meestal de
wat minder sterke lijm en deze gaat er in de was wel uit.
In de hogere groepen wordt een sterkere lijm gebruikt. Deze is met aceton uit de kleren te krijgen.
Op school is er nu ook een spuitbus waarmee de vlekken te behandelen en verwijderen zijn.
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Nieuws uit groep 1/2
5 december lijkt alweer even geleden. Ook dit jaar kwamen Sint en zijn Pieten bij ons op de Dennenkamp.
Het was een gezellige dag met veel leuke spelletjes en leuke cadeautjes.
Hierna was er Kerst en kerstfeest. We versierden samen de kerstboom
en maakten we de klas gezellig met eigen gemaakte knutsel- en
bouwwerken (en heel veel glitters, kerstballen en kerstlampjes).
Maar wat vieren we eigenlijk met Kerst? Er zijn heel veel manieren om
Kerst te vieren. Een van deze manieren is de gedachte aan aardig zijn
voor elkaar en elkaar helpen (samen zijn en samen dingen doen). Dit
heeft groep 1-2 Groen onder andere gedaan door samen een kerstwensposter te maken. Hier staan wensen op die de kinderen bedacht hebben
voor ons allemaal. Deze kregen alle kinderen van groep 1-2 Groen donderdagavond mee naar huis.

Boeken, niet alleen belangrijk voor de taalontwikkeling, maar zeker ook als inspiratiebron voor spel,
waarbij taal overigens ook weer een rol speelt voor het verwoorden van situaties. In de kring is het
prachtige boek ´Droomsneeuw´ van Eric Carle voorgelezen, bekeken en besproken. Tijdens het
speelwerken werd het verhaal verbeeld met behulp van de Kapla. Er was alleen geen haan, maar dat
vormde geen enkel probleem. Er werd gewoon een extra hok voor een tweede varken bijgemaakt, zodat
ze evenveel dieren op stal hadden als in het verhaal. Alle dieren pasten in het hok, passen en meten, ze
hadden het goed gedaan en de kinderen zijn zichtbaar tevreden met het resultaat.
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Nieuws uit groep 3/4
Wat hebben we dit jaar weer een leuke sinterklaasperiode gehad! Alle lessen stonden in het thema
‘sinterklaas’. Dit jaar hebben de kinderen gewerkt a.d.h.v. een stickervel die op hun tafel geplakt zat.
Iedere dag hadden we een sinterklaascircuit en mochten de kinderen kiezen wat ze wilden doen. Voor
elke afgeronde activiteit kregen ze een sticker. Zo konden ze bijvoorbeeld een verlanglijstje en een
verhaal schrijven, een sinterklaasboek lezen, sinterklaas samenstellingen zoeken, woorden maken met
pepernoten, een nieuw vervoersmiddel ontwerpen en maken voor de sint en zijn pieten, een pietje
vouwen en werken aan het pietenhuis. Het grote pietenhuis stond achter in de klas en was een
gezamenlijke opdracht. Ieder kind mocht iets maken voor het grote pietenhuis. Er zijn veel cadeautjes
gemaakt van lego, pietjes van strijkkralen en alle kamers hebben zelfs een mooi behangetje gekregen. Het
enthousiasme en de inbreng van de kinderen is erg hoog als ze zo spelend aan het leren zijn!

Nieuws uit groep 5/6
In november zijn we gestart met Rots en Water, een trainingsprogramma dat zich richt op bewustwording
en ontwikkeling van eigen kracht en mogelijkheden. Maar ook op het vermogen om met andere mensen
samen te leren spelen, werken en leven.
De bouwstenen van het Rots en Water programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.
Deze thema’s worden in het programma met elkaar verbonden. Het leren gronden (stevig en ontspannen
staan), centreren (adem in de buik) en concentreren (het richten van de aandacht/ focus) staan daarbij
centraal.
Het programma bestaat uit 8 lessen, waarvan we nu de helft hebben gehad. Dat het programma zijn
uitwerking al heeft, hebben we gezien bij het optreden van groep 5/6 tijdens de klassenshow en bij de
kerstviering. De kinderen hebben samen een prachtig toneelstuk opgevoerd over de geboorte van Jezus.
Al tijdens het oefenen was een goede vorm van samenwerking te zien wat nog meer tot uiting kwam bij
de uitvoering.
De groep heeft veel complimenten mogen ontvangen!
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Nieuws uit groep 7/8

Kerst in groep 7/8:
In groep 7 en 8 hebben wij op 19 december kerst gevierd in de klas. De klas was mooi aangekleed door de
hulpouders van groep 7/8. De tafels waren netjes gedekt en iedereen had iets lekkers te eten
meegenomen. Zo waren er voor- hoofd- en nagerechten gemaakt. Na het eten hebben wij gekeken naar
de musical van groep 5/6 en aansluitend de verrassing voor juf Renske(in de kerstvakantie wordt zij 60
jaar). Na de musical hebben wij kerstliedjes gezongen onder begeleiding van Crescendo uit Ommen.
Verhalen schrijven groep 7/8:
De kinderen hebben de afgelopen periode gewerkt binnen het thema mysteries. Een leuk thema met veel
moeilijk woorden. De leerlingen kregen deze week de opdracht om een verhaal te schrijven. Het verhaal
moest spannend worden en er moest een mysterie in zitten. Daarnaast kregen de leerlingen feedback van
elkaar en werd het verhaal hier en daar aangepast. Hieronder kunt u een verhaal van één van de
leerlingen lezen.

De sigarenroker:
Ik ben op school, ik hoor gehoest in alle klassen. Wat is hier aan de hand!? Ik liep naar de gang
en rook een rare geur, het rook naar sigaren! Ik vroeg aan de meester wat het was, hij zij ook dat
het naar sigaren rook. Ik mocht de klassen langs om te kijken, een juf dacht dat het gewoon wat
jongeren waren, maar ik geloofde dat niet. Het rook gewoon alsof er in onze klas werd gerookt,
maar dat kan niet. Ik wou gaan uitzoeken wat er was, maar er was ook gewoon les in alle klassen.
Na school ging ik naar huis om wat spullen te pakken, ik liep naar school met wat spullen en ging
rond lopen. Uiteindelijk vond ik alleen wat scherven van bierflessen. De volgende dag op school
was de geur er weer, we mochten kieskasten, ik en mijn vriendinnen gingen uitzoeken wat dit was.
We vonden een sigaar op het podium, waarom ligt dit hier zo? Na school ging ik met iemand uit
de straat kijken, we zagen rook van achter de school vandaan komen. We liepen er heel stil op af
en keken om het hoekje. HOE LOOPT DIT AF?
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Nieuws uit de Nieuwkomersgroep

Wat een feest maand hebben we achter de rug.
Donderdag 5 december kwam Sinterklaas langs op school. In een grote sleepwagen kwamen Sint en zijn
pieten naar de Dennenkamp. Eerst heeft de klas op het podium laten zien hoe goed ze kunnen zingen en
dansen. Daarna hebben ze spelletjes gedaan.
Daarna mocht de hele klas op bezoek bij Sinterklaas. Het was heel gezellig en de kinderen hebben
allemaal hun vragen mogen stellen. Toen ze weggingen, ging een piet mee naar de klas en daar kreeg
iedereen een cadeautje!
Op donderdagavond 19 december hebben we de kerstviering gevierd op school.
De klas was helemaal in kerstsfeer met veel lichtjes. Heel mooi en gezellig.
Alle kinderen hadden iets lekkers meegenomen voor de kerstmaaltijd. En wat was het heerlijk eten.
Ouders bedankt voor jullie inzet!
Na het eten zijn we naar de stam gegaan voor de klassenshow van groep 5/6. Ze speelde het kerstverhaal
en sommige kinderen lieten horen hoe muzikaal ze waren. Wat deden de leerlingen het goed. De
kinderen en de juffen hebben ervan genoten.
Daarna zijn we naar buiten gegaan om samen met de ouders kerstliedjes te zingen.
Maar naast feestje hebben we deze maand ook afscheid genomen van 4 leerlingen uit de groep.
Marcelina is verhuisd naar Staphorst, wij wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe school.
Muzit en Henok gaan na de kerstvakantie beginnen op de Tweemaster in Nieuwleusen. Heel veel succes
op jullie nieuwe school.
Salma gaat na de kerstvakantie beginnen in groep 5/6 op de Dennenkamp. Ook haar wensen we veel
plezier.
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Na het eten zijn we naar de stam gegaan voor de klassenshow van groep 5/6. Ze speelde het kerstverhaal
en sommige kinderen lieten horen hoe muzikaal ze waren. Wat deden de leerlingen het goed. De
kinderen en de juffen hebben ervan genoten.
Daarna zijn we naar buiten gegaan om samen met de ouders kerstliedjes te zingen.
Maar naast feestje hebben we deze maand ook afscheid genomen van 4 leerlingen uit de groep.
Marcelina is verhuisd naar Staphorst, wij wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe school.
Muzit en Henok gaan na de kerstvakantie beginnen op de Tweemaster in Nieuwleusen. Heel veel succes
op jullie nieuwe school.
Salma gaat na de kerstvakantie beginnen in groep 5/6 op de Dennenkamp. Ook haar wensen we veel
plezier.

Graag tot in 2020

Alle medewerkers wensen u fijne dagen en graag zien we iedereen weer terug in 2020!

Team OBS De Dennenkamp
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