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Einde van de lockdown nog niet duidelijk
Inmiddels hebben we er alweer 4 weken thuisonderwijs opzitten na de kerstvakantie.
Dit vraagt van u als ouders veel. We zijn dan ook blij dat iedereen zich zo inzet om het thuiswerken goed
te laten verlopen.
Gelukkig weet u de leerkrachten ook te vinden om vragen te stellen.
Op school vangen we momenteel een aantal kinderen op. Veel ouders hebben ook een andere vorm van
opvang weten te regelen.
Natuurlijk zien wij de kinderen het liefst allemaal zo snel mogelijk weer op school. Het is, ook voor ons,
nog steeds onduidelijk wanneer de scholen weer opengaan. We hopen daar volgende week meer
duidelijkheid over te krijgen. Wij houden u daar dan ook van op de hoogte.
Onderwijs in de lockdown is niet hetzelfde als onderwijs op school. We bieden op dit moment niet alle
vakken aan. Ook is de vorm waarin we het nu doen niet dezelfde als wanneer de kinderen op school zijn.
We houden daarom voor onszelf ook bij, waar we met de kinderen extra aandacht voor hebben wanneer
ze weer op school zullen zijn.

Nieuwbouw gaat gestaag door
Terwijl de scholen dicht zijn, gaat het bouwen aan de nieuwe school door. Het grondwerk is in volle gang.
Ook gaan we zo langzamerhand richting het stadium dat de verschillende gebruikers van het gebouw met
elkaar gaan overleggen over hoe we bepaalde voorzieningen samen gaan delen.
Ook gaan we ons richting op de inrichting van de lokalen en het schoolplein.
Daarbij gaan we de kinderen ook betrekken wanneer ze weer op school zijn.

Groep 1-2
Vorige week zijn er 2 nieuwe kinderen in onze groep gekomen. Ze heten Madison en
Declan en ze zijn een tweeling. Ze woonden in Zuid-Afrika en zijn naar Nederland
verhuisd en wonen nu in Ommen. Hun oudere broer Malachy zit bij meester Ivan in de groep.
Ze spreken heel goed Engels en gaan bij ons in de groep ook heel goed Nederlands leren spreken. Het is
heel mooi om te zien hoe snel kinderen contact maken en samen spelen terwijl ze elkaars taal niet
spreken. De “speeltaal” begrijpt elk kind. Wij wensen ze heel veel plezier bij ons in de groep en op school.
Tijdens de lock down periode geven wij 2 x per dag online les en we vinden het erg fijn dat er elke keer
veel kinderen inloggen om mee te doen. Natuurlijk is het ook leuk dat we elkaar even kunnen zien ( op
het scherm) De huiswerkpakketjes met ook materialen voor de creatieve opdrachten worden soms op
school opgehaald en zijn maandag door Juf Pamela en Juf Els weer thuisgebracht.
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Complimenten voor ouders en kinderen die beiden erg hun best doen om een goede invulling te geven
aan deze nieuwe manier van onderwijs. We krijgen dan ook regelmatig mooie foto's toegestuurd waarop
een trotse kleuter te zien is die wil laten zien hoe hij/zij een opdracht heeft gemaakt. Wij vinden dat heel
erg leuk om te zien en zijn ook erg trots op jullie

Groep 3-4
Prentenboeken en de daarbij horende tekeningen zijn erg belangrijk. Soms past een schrijver zelfs zijn
verhaal aan omdat de tekenaar iets anders heeft bedacht. In de klas praten we vaak over verschillende
soorten boeken en de illustraties. Zo ook tijdens onze Google Meet les. De juf las een verhaal voor en de
kinderen moesten goed luisteren en tekenen wat ze hoorden. Hun fantasie gebruiken was vooral erg
belangrijk. De tekening begon klein maar groeide uit tot een prentenboek tekening.
Bij het bespreken kwamen we erachter dat elke tekening anders was en ieder kind zijn fantasie op zijn
eigen manier had gebruikt. De kinderen vonden het leuk om dit te doen.
Voor vrijdag of
er een
op de planning!
kinderen
huiswerktasje.

voor het weekend staat
beweegbingo opdracht
Deze hebben de
meegekregen in het
Veel plezier!

Groep 5-6
Donderdag 21 februari hebben de kinderen de opdracht gekregen om een graffiti tekening te maken. In
google classroom stond een stappenplan hoe ze hun eigen naam in graffiti konden gaan tekenen. Van veel
kinderen hebben we een foto gekregen van het eindresultaat.
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Boeken, boeken en nog eens boeken
Er was voor onze groep nog budget beschikbaar om te besteden. Daar hebben we graag gebruik van
gemaakt. We hebben heel veel nieuwe boeken kunnen bestellen. Net voor de lockdown was aan de
kinderen gevraagd welk soort boeken ze graag erbij wilden hebben. Daar kwam van alles uit: o.a.
spannende boeken, dierenboeken, boeken met humor. Uit het grote aanbod hebben we een mooie keus
kunnen maken. Hopelijk mogen de kinderen weer snel allemaal op school komen, zodat iedereen volop
van de nieuwe boeken kan genieten!

Groep 7-8
Malachy is vorige week gestart in groep 7. Malachy is samen met zijn vader, moeder, broertje en zusje
verhuisd naar Nederland. De kinderen uit groep 7/8 hebben via ‘google meet’ al kennis met hem
gemaakt. Wij hopen dat hij snel de Nederlandse taal onder de knie krijgt en hij hoopt zijn medeleerlingen
snel in de klas te zien. Zijn moedertaal is Engels, dus wij leren ook veel van hem.
Inmiddels zijn wij al een hele tijd weer aan het thuiswerken. Wij proberen het thuiswerken leuk te houden
door verschillende dingen aan te bieden. Zo staat er voor groep 7/8 bijvoorbeeld iedere week een
‘challenge’ klaar. Ook hebben wij afgelopen donderdag een proefje gedaan die iedereen thuis kon
uitvoeren. De kinderen moesten een glas vullen met olie(olijfolie of zonnebloemolie), vervolgens moesten
zij er een ijsklontje bij in doen en verklaren wat er gebeurde. Het gros van de leerlingen kon goed
vertellen wat er gebeurde en waarom. Ook leverde dit een mooi gesprek op over ‘de vlam in de pan’ en
wat te doen hierbij.

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

Een cadeautje voor Nijenhaghen
Tijdens de creamiddag hebben de kinderen van de opvang prachtig
versierde raamhangers gemaakt.
Deze raamhangers worden volgende week speciaal aangeboden aan de
bewoners met zorg van Nijenhaghen. Dit om hen een hart onder de riem te
steken in deze tijd!
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