Nieuwsbrief obs De Dennenkamp
Februari 2021

Welkom terug op school!
En toen was het eindelijk zo ver.........We mochten weer naar school!
De sneeuw stelde ons geduld nog even op de proef, maar op dinsdag 9 februari, na 7 weken
thuisonderwijs, waren alle kinderen weer op school.
Dit is hoe wij het natuurlijk het liefst zien; alle kinderen binnen de school. Samen aan het werk en ieder
kind kunnen begeleiden op zijn of haar eigen niveau.
We hopen dat uw kind het ook weer als fijn heeft ervaren.

Groep 1 - 2
Naast het voorlezen van een “papieren” boek, waar wij zeker een groot voorstander van zijn, is er ook een
groot aanbod van digitale prentenboeken.
Wij hebben voor onze groep naast een abonnement op de bieb ook een abonnement op het digitale
prentenboekaanbod van Bereslim.
Graag vragen wij via deze weg ook weer even aandacht voor de mail (met inloggegevens) die alle ouders
van groep 1 & 2 leerlingen gekregen hebben over dit online boekenprogramma Bereslim.

Bereslimme Boeken

Uit onderzoek naar digitale prentenboeken blijkt dat:
·
peuters en kleuters het verhaal beter begrijpen en nieuwe woorden en zinsconstructies leren;
·
kinderen met een taalachterstand met digitale prentenboeken in een half uur tijd vijf à zes nieuwe
woorden leren (normaal is dat maar twee of drie woorden per dag op basis van voorlezen alleen);
·
digitale prentenboeken zeer effectief zijn voor te drukke of te afwachtende kinderen die minder
profiteren van groepsprocessen/ klassikale lessen.

Letters in Beweging
Door het spelen van Letters in beweging eind groep 1/begin groep 2 laten kinderen eind groep 4
betere leesprestaties zien dan kinderen die geen Letters in beweging hebben gespeeld.
·
Letters in beweging is een goede voorbereiding op groep 3.
·
Een kort en doelgericht computerprogramma zoals Letters in beweging kan een nuttig hulpmiddel
zijn bij de preventie van leesproblemen.
·

Wij hopen dat u de site van Bereslim samen met uw kind gaat ontdekken.
Heel veel voorleesplezier, leesplezier en speelplezier!!
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P.S. als het niet lukt om in te loggen kunt u dit naar Els of Willy mailen.

Groep 3 - 4
Letterfeest
De kinderen van groep 3 hebben inmiddels alle letters
geleerd en dat is een goede reden voor een feestje.
Daarom hebben we in onze klas het letterfeest
gevierd. Alle kinderen waren prachtig verkleed of
hadden hun mooiste kleren aangetrokken. We hebben
er een leuke dag van gemaakt met een letterbingo,
een letterspeurtocht en een spel in de gymzaal.
Natuurlijk mocht het feestje in de klas met muziek en
dansen ook niet ontbreken. Alle kinderen van groep 3
hebben aan het eind van de dag een letterdiploma
gekregen.
Een leuk moment van groep 4
De kinderen van groep 4 mochten in tweetallen op het leerplein een verhaal maken op de letterdoos (of
een andere taalactiviteit kiezen). Na enkele minuten merkte ik (Vera) onrust, er werd veel heen en weer
gelopen en iedereen kletste met elkaar. Dat was natuurlijk niet de bedoeling dus ging ik poolshoogte
nemen.
Maar wat bleek… de kinderen hadden spontaan besloten om samen met zijn allen 1 verhaal te maken. De
rollen waren al verdeeld: ieder tweetal maakte een deel van het verhaal. En 2 kinderen liepen heen en
weer om te zorgen dat alle verhalen goed op elkaar zouden aansluiten. Wauw wat een teamwork!
Dus hop, de leesles aan de kant en lekker de tijd nemen voor dit verhaal. Het resultaat is ook geweldig.
Het is prachtig om te zien dat de kinderen een eigen draai aan hun leerproces (durven) te geven en hierin
zelf initiatief nemen!
Groep 5 - 6
Blink: Binnenste buiten
Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema: De limonadefabriek. In dit thema gaan de kinderen
een productieketen onderzoeken. Producten worden gemaakt binnen een productieketen. Alle stappen
binnen een productieketen zijn onderdeel van het productieproces: van grondstof tot eindproduct. Bij het
volgen van deze stappen kun je rekening houden met het milieu.
De kinderen hebben nu de eerste twee lessen gehad over de hoe een blikje drinken wordt gemaakt en
wat hun ecologische voetafdruk is. De kinderen vinden het erg interessant en zijn zich nu al meer bewust
van het afval scheiden en kauwgum ect in de prullenbak te gooien.

Sneeuwpret
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Wat was het fijn om alle kinderen weer op school te zien. De start was meteen een mooie: in een
wonderwitte wereld. Geweldig met al die sneeuw! Sneeuwballen gooien was een favoriete bezigheid voor
alle kinderen.

Rekencircuit
Ook in de startweek weer een rekencircuit gedaan, fijn dat het weer kon met elkaar. Oefenen met tafels
en deelsommen, maar ook met geld en met liters en zelf ervaren hoeveel je in de kan moet schenken
voor 9 dl of 90 cl. Ontdekken dat dat hetzelfde is... Spelend leren, heel mooi!

Groep 7 - 8
Sneeuwpret
De eerste week waren wij getrakteerd op een dik pak sneeuw. Dit zorgde
voor veel plezier buiten en mooi samenspel tussen de kinderen!

Samenwerking
Na een lange periode van thuiswerken moet iedereen zijn plekje weer vinden
in de klas, het is van belang om in deze periode het samenwerken te
stimuleren. De kinderen kregen de eerste week samen een tekenopdracht.
Een grote tekening was in stukken geknipt en de kinderen moesten er samen
voor zorgen om één geheel te maken. Het resultaat ziet er erg mooi uit!

Woensdag = Waterdag
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Woensdag Waterdag; alle kinderen kregen van de wethouder van de gemeente Ommen en Erben
Wennenmars een bidon uitgereikt op 22 september j.l.
Ommen is een JOGG gemeente en 1 van de doelstellingen is om initiatieven te stimuleren die het gezond
gewicht van jongeren als doel hebben

Als school was en is het onze visie om het water drinken zoveel mogelijk te stimuleren maar zeker op

woensdag de bidon mee naar school te nemen en zowel tijdens de pauze en ook tijdens de lunch water te
drinken. De bidons moeten wel elke dag mee naar huis om de volgende keer/dag weer schoon mee te
kunnen. Het is fijn om te zien dat veel kinderen dit al doen!
De Daily Mile
Het is regelmatig in het nieuws en er is veel aandacht voor dat de kinderen in Nederland te weinig
bewegen en te zwaar zijn.
Naast gezonde voeding is sporten en bewegen een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Als
school hebben we daarin ook een belangrijke functie. De kleuters hebben elke dag minimaal 45 min.
bewegen/sporten op het lesrooster staan. In groep 3/4 is er nog 1x per 2 weken een zwemles. Voor alle
groepen 3 t/m 8 is het woensdag gymdag. Alle groepen lopen naar de sporthal wat natuurlijk ook al een
sportieve opwarmer en een fijne start is van de de gymles. Daarnaast zijn we op school ook bezig met de
pijler; spelend en bewegend leren! De lesdoelen worden niet alleen in een schrift of op het chromebook
verwerkt maar worden ook buiten of in het speellokaal aangeboden.
We zijn in september ook gestart met 2 extra beweegmomenten in de week naast de kleine pauze en de
lunchpauze. Schoolbreed hebben we ingevoerd dat elke groep op maandag en vrijdag op een zelfgekozen
moment op de dag 15 min. extra gaat bewegen. Dit noemen we de Daily Mile.
Onderzoek heeft aangetoond dat korte beweegmomenten tussendoor de concentratie en
leeropbrengsten vergroten. https://thedailymile.nl/
De leerlingen zijn even lekker met hun lijf bezig, krijgen extra zuurstof binnen om daarna weer “fris” met
de les in de klas verder te gaan.
We hebben inmiddels heel mooie en positieve reacties terug van de leerlingen.

KPW bijlage nieuwsbrief
In de bijlage de nieuwsbrief van KPW.
Het belang van voorlezen
In groep 1 & 2 wordt er veel voorgelezen. We proberen altijd boeken aan te bieden die passen bij het
thema. Voorlezen is leuk en gezellig en ook heel erg leerzaam. In het boek staan nieuwe woorden,
gebeuren er nieuwe, leuke & spannende dingen.
Voorlezen aan je kind thuis is naast een heel gezellig moment ook een heel belangrijke activiteit om de
woordenschat en daarmee de taalontwikkeling van je kind te stimuleren. Iedere ouder herkent wel de
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wens van zoon/dochter om steeds weer hetzelfde boek te willen lezen. Er is herkenning,
voorspelbaarheid en soms gaat het zover dat zoon/dochter weet wanneer de zin niet goed is voorgelezen.
In het volgende artikel kunt u daarover lezen
Voorlezen ; 3 – 5 jaar
Nieuwsgierig en leergierig!
Kleuters hebben behoefte aan een veilige, voorspelbare, eigen wereld. Vaak vinden ze het fijn om vaker
uit hetzelfde boek voorgelezen te worden in verband met herkenning van beelden en tekst. Dit geeft hen
een gevoel van grip op de wereld om hen heen. Maar... als ouder kun je wel eens denken… ‘weer dat
boekje?’
Kopieergedrag!
Kinderen binnen deze categorie kopiëren vaak het gedrag van hun ouders: ze doen papa en mama na. Het
is dus erg leuk om samen verhalen te lezen over ‘herkenbare’ situaties, zoals gezinnen, uitjes, school,
vriendjes, logeren, opa en oma.
Gevoelens benoemen
Voor kleuters is het soms moeilijk om onder woorden te brengen hoe ze zich voelen en om hun emoties
te benoemen. Een boek is een perfect middel om met je kleuter hierover in gesprek te gaan.
Taalontwikkeling stimuleren
Woordgrapjes, rijm en het alfabet stimuleren de taalontwikkeling van kinderen. Vooral boeken die
uitnodigen tot interactie, zoals zoekboeken en boeken met eerste woordjes hebben een positief effect op
de taalontwikkeling.
Voorlezen/lezen : 5 – 7 jaar
Beginnend leren lezen
Voor kinderen binnen deze leeftijdscategorie gaat er een wereld open, letterlijk: ze leren lezen. Daardoor
gaan ze opeens van alles om zich heen begrijpen: verkeersborden, naamborden, menukaarten, producten
in de supermarkt, ga zo maar door. Dat neemt niet weg dat ze ook nog heel graag voorgelezen worden en
dat is ook belangrijk voor het woord- en taalbegrip.
(Uit: kinderboeken.nl Meer info op deze site.)

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

Van 10 graden onder het vriespunt, gaan we de komende dagen naar temperaturen boven de 10
graden. Het lijkt dus echt bijna voorjaar te gaan worden. We wensen iedereen een fijne tijd.

Data
22 – 26 febr
1 maart
5 maart

Voorjaarsvakantie
Aanmeldformulieren oudergesprekken mee
Uiterlijk retour aanmeldformulieren oudergesprekken op school
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19 maart
23 en 25 maart
26 maart
26 maart

Uiterlijk formulier geplande oudergesprekken mee naar huis
oudergesprekken
Rapport mee naar huis
Nieuwsbrief
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