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Peuter aanmelden voor de basisschool
In de afgelopen periode hebben we geen rondleidingen kunnen doen op onze school.
Wanneer u in uw omgeving jonge ouders kent die graag willen komen kijken, dan kan dat de
komende 3 weken nog.
Ook via facebook hebben wij dit aangegeven. Wilt u het bericht delen? Hartelijk dank daarvoor.
In de bijlage een aanmeldformulier voor uw peuter van (bijna) 3 jaar.

Kleine aanpassing op het naar binnen gaan, bij groep 1
De kinderen van groep 1 worden in de ochtend opgewacht door de leerkracht en mogen daarna
gelijk naar binnen. Zij hoeven niet te wachten tot de groep compleet is. Binnen wacht een tweede
leerkracht de kinderen op, om het opruimen van tas en jas te begeleiden.
De andere groepen blijven gezamenlijk naar binnen gaan.

Personeel 2020 - 2021
In de nieuwsbrief van de maand mei hebben we aangegeven dat we het komende schooljaar starten
met 4 groepen.
De groepsbezetting ziet er als volgt uit:
Groep 1 & 2
Groep 3 & 4
Groep 5 & 6
Groep 7 & 8

Els Veldhuis en Willy Wachtmeester
Vera Bennink
Renske van Ommen en Sharisma de Haas
Ivan Schipper en Sharisma de Haas

Carles Bembom wordt ingezet om te ondersteunen bij verschillende groepen en daarnaast begeleidt
hij individuele leerlingen.
Ook verzorgt hij samen met Ivan Schipper de gymlessen.
Tevens zullen Ivan Schipper, Sharisma de Haas en Els Veldhuis op een dag dat ze niet voor de groep
staan, tijd krijgen om aan een bepaald onderdeel van de schoolontwikkeling te werken.
We denken dan bijvoorbeeld aan ICT- aanbod voor kinderen en het verder ontwikkelen van Spelend
en Ontdekkend leren.
Naast het blijven verzorgend van goed onderwijs en onderwijs op maat, zal onze focus verder liggen
op Gezond gedrag en Engels.
Diana van Dam zal de administratieve zaken blijven doen.
Diane van Rossum blijft verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.
Mirjan Vukkink blijft het geheel aansturen.
Daarnaast geven we ruimte aan een WPO- en LIO-student (beiden bijna afgestuurde PABOstudenten) om ervaring op te doen binnen onze school.

In het bovenstaande plaatje komen een aantal leerkrachten en onderwijsassistenten niet voor i.v.m.
het stoppen van de nieuwkomersgroep en het starten met één kleutergroep.
De kinderen van de nieuwkomersgroep krijgen allemaal een onderwijsplek op een school dichtbij
hun woonomgeving, zodat zij niet meer met de taxi hoeven te reizen.
Meester Sander Havinga is klaar met zijn stage en opleiding en zal volgend jaar blijven werken op
SBO De Twijn.
Juf Aniek en Juf Flynn zijn klaar met de opleiding tot onderwijsassistent en zullen beiden gaan starten
met de PABO.
Bertha Scholte- de Vries en Henja Snoeijer hebben beiden een aanstelling bij het bestuur en zullen
elders gaan werken.
Gerda Kappert zal de begeleiding van de nieuwkomerskinderen op reguliere basisscholen gaan
aansturen. Ook Fatma Unal en Alyn Swienink zullen een nieuwe, passende plek binnen de organisatie
krijgen.
We danken al deze mensen voor hun inzet voor OBS De Dennenkamp en wensen iedereen veel
succes voor de toekomst.
Met de bovengenoemde bezetting gaan we weer een jaar met goed onderwijs voor uw kind
vormgeven.

Oudergesprekken
Wij hopen dat u de leerkracht van uw kind een mail heeft gestuurd wanneer u zich wilt opgeven voor
de oudergesprekken. Hieronder nogmaals het bericht.
De oudergesprekken op dinsdag 23 juni en donderdag 25 juni kunnen in verband met
de maatregelen nog niet plaatsvinden op school. We willen wel graag met u over de
ontwikkelingen van uw kind praten.
Wanneer u dit ook wilt, kan dit per telefoon.
U kunt de leerkracht mailen voor het maken van een afspraak van het telefonisch overleg
op dinsdag 23 of donderdag 25 juni. Vergeet niet het telefoonnummer in te vullen
waarop u bereikbaar bent. In de bijlage het invulstrookje met de gegevens welke wij
nodig hebben voor het inplannen.
Het kan ook zijn, dat we zelf aangeven graag met u te willen overleggen over uw kind.

Vakanties volgend jaar
Onderstaand schema hanteren wij bij de jaarplanning voor volgend jaar:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en vrijdag

12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 01 januari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

24 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021

Daarnaast zullen er nog een paar studiedagen gepland worden. Deze ziet u terug op de jaarkalender
welke u voor de zomervakantie van ons ontvangt.

Afscheid groep 8 op een aangepaste manier
De maatregelen rondom het corona-virus maken een afscheid zoals we dat gewend waren moeilijk.
Meester Carles en meester Ivan proberen het op een andere manier, maar zeker zo gemeend en
persoonlijk, een fijn afscheid te laten zijn.

Persoonlijk nieuws
Op 31 mei zijn meester Ivan en zijn vrouw Sharon de trotse ouders geworden van
Wij wensen het jonge gezin veel geluk samen.

Finn.

