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Beste ouder/ verzorger,
U had mij al een tijdje zien rondlopen op de Dennenkamp. Vanaf begin oktober heb ik ad interim
directietaken overgenomen op school. Ik heb daarbij mogen rekenen op een warm welkom, zowel van
het team als van ouders.
Dit is mede reden geweest om te onderzoeken of dit een wat definitievere vorm kon krijgen. De vacature
voor directeur op zowel het Palet als de Dennenkamp was na het vertrek van Ton Hendriks immers nog
niet vervuld. Zoals u eerder in een brief heeft kunnen lezen heeft de sollicitatiecommissie besloten
verder te willen gaan met mij als directeur. Iets dat mij bijzonder verheugd.
Dit lijkt mij een goed moment om mij wat uitgebreider aan u voor te stellen. Ik ben ruim 20 jaar in het
onderwijs werkzaam, al was het een wat late roeping. Voor ik de Pabo (opleiding leraar basisonderwijs)
ging doen, heb ik de kunstacademie gedaan. Pas op mijn 28e startte ik als leraar groep 3 op OBS De
IJsselhof in Zwolle. Op OBS De Ridderspoor gaf ik les aan groep 7. De volgende school was OBS De
Springplank. Hier heb ik vele jaren als leraar (groep 3, 6/7 en 8) en als Intern begeleider gewerkt. Na de
opleiding tot schoolleider ben ik directeur geworden op OBS De Schatkamer, een grote school (bijna 400
leerlingen) in de Vinexwijk Stadshagen in Zwolle.
Ik ben 48 jaar en bijna 25 jaar getrouwd met Jacqueline. Zij is kinderlongverpleegkundige in het Isala in
Zwolle. Samen hebben we twee zoons van 17 en 23 jaar (en een hond). Ik rijd graag motor (alleen met
mooi weer).
Zo, dan bent u helemaal op de hoogte van de achtergrond van de nieuwe directeur.
Nieuw voor mij is het om mijn werktijd over twee scholen te verdelen. Van de vier dagen die er te
verdelen zijn over de twee scholen, zal ik ongeveer anderhalve dag per week op de Dennenkamp
aanwezig zijn; op de woensdagen ben ik er in ieder geval de hele dag.
Mocht u ergens over willen praten, aarzel niet, mijn deur staat altijd open en heeft een bijzonder laag
drempeltje.
Een school en dus ook de Dennenkamp is een heel complexe organisatie, met vaste rituelen, gebruiken
en netwerken. Het kost tijd om dit allemaal te ontdekken. In die ontdekkingstocht ben ik voor een heel
groot deel afhankelijk van alle informatie die teamleden, kinderen en ouders mij kunnen verstrekken.
Wees daar dus niet terughoudend in.
Komende week zal ik mij in de groepen ook aan de kinderen wat nader voorstellen (in mijn eerste week
op de Dennenkamp hoorde ik een leerling uit de bovenbouw tegen een vriendje fluisteren: 'wie is die
vent, toch?'...).
Ik heb erg veel zin om samen met het team, met de kinderen en met alle ouders er wat moois van te
maken!
Met vriendelijke groet, Hans Wolf
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Sinterklaas

De Sint heeft ons laten weten, dat hij en zijn pieten vrijdag 4 december bij ons op school komen.
Hij arriveert ’s ochtends tussen 8.30 uur en 8.45 uur bij de school. U bent van harte welkom hierbij
aanwezig te zijn, evenals bij het gezamenlijke programma in de school tot ongeveer 9.30 uur. Daarna
gaan de kinderen met de leerkracht naar de eigen klas om Sinterklaas en zijn pieten in de groep te
verwelkomen. Wilt u, dit in verband met de aankomst van Sinterklaas, eraan denken om niet te parkeren
aan de Tureluur bij de school? Allemaal een fijn Sinterklaasfeest gewenst!

Fruitschool

In de maand november is de school gestart met de uitgifte van
schoolfruit. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen alle
kinderen gratis fruit aangeboden. Deze actie loopt tot mei 2016.

Verkeer om en rond de school

Vorige week is er overleg geweest over de verkeerssituatie rond de school. Hier kwam naar voren dat
het goed zou zijn om een aantal afspraken weer eens onder de aandacht te brengen.
Voor de school zijn parkeerplaatsen ingericht. Hiervan kan gebruik gemaakt worden zolang er plekken
vrij zijn. Is dit niet het geval, dan is het niet wenselijk om de auto langs de weg te parkeren. Is er echt
geen andere mogelijkheid, parkeer dan in ieder geval niet in de bocht. Dit kan het overige verkeer (bus,
vuilniswagen etc.) ernstig belemmeren waardoor er onoverzichtelijke situaties ontstaan die gevaarlijk zijn
voor de kinderen (nog los van mogelijke materiele schade).
Ook ligt er een verzoek vanuit de buurt om de auto niet te keren op de opritten van de omwonenden. Het
is begrijpelijk dat men dit als overlast ervaart. Vanuit de Scholekster wordt gevraagd deze weg zo min
mogelijk te gebruiken. Hopelijk kunnen we, door rekening met elkaar te houden, de ervaren overlast zo
veel mogelijk beperken.

Inzamelingsactie Asielzoekersgroepen

Inmiddels is de aanwezigheid van de asielkinderen op De Dennenkamp al haast niet meer weg te
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denken. De kinderen kunnen inmiddels al best wat Nederlands en snappen steeds beter hoe het is om in
Nederland naar school te gaan. Het is heel fijn om de kinderen te zien stralen en te merken dat ze graag
naar school gaan. Dit komt vooral ook door de interactie met de nieuwsgierige, Nederlandse kinderen.
De jongste kinderen vinden het geweldig om samen met de kleuters zowel buiten als binnen in de
hoeken te spelen. Ook de oudste kinderen voetballen graag met de Nederlandse kinderen en vinden het
leuk wanneer kinderen hun bouwwerken van Kapla komen bekijken. Het schoolzwemmen is iets waar de
oudere kinderen de hele week naar uit kijken. De kinderen willen dan ook graag iedereen bedanken die
zwemkleding en handdoeken heeft ingeleverd. Ook de andere ingeleverde materialen hebben een
goede bestemming gekregen. Het was mooi om te zien hoe iedereen op school zo meeleeft met deze
kinderen en iets wil betekenen. Dat is iets waar we als school heel erg trots op mogen zijn. Iedereen
hiervoor hartelijk bedankt!

Steunpunt Mantelzorg

Wist u dat 1 op de 4 kinderen een jonge mantelzorger is? Zij zorgen voor (of maken zich zorgen over )
hun zieke ouder, broer of zus. U kunt hierbij denken aan chronische ziektes, verschillende handicaps,
ADHD/autisme of o.a verslaving. Veel jonge kinderen groeien op in een gezin met zorg, meestal weten
ze dit niet eens van elkaar. Ze passen zich aan aan hun situatie en zullen minder een beroep doen op
hun ouders omdat die al zoveel aan hun hoofd hebben. Ook als ouders kun je hierdoor in een spagaat
terecht komen.
Hierdoor hebben wij van steunpunt mantelzorg ondersteuningslessen gegeven in Ommen met twee
dramadocentes. De middelen om dit te kunnen doen zijn beschikbaar gesteld door de Gemeente
Ommen. De dramadocentes zorgden ervoor dat deze lessen op een interactieve en ludieke manier
gebracht werden waardoor er veel verhalen naar boven kwamen bij de kinderen. Wij hebben gemerkt
dat er per klas veel kinderen zijn die hun verhaal durfden te vertellen. Uit deze 4 lessen hebben wij al 23
jonge mantelzorgers bereikt! Het is belangrijk voor u als ouder om te weten wat het Steunpunt
Mantelzorg voor u en uw kind zou kunnen betekenen, daarom hebben wij informatie bij de leerkracht
achtergelaten. Er is geen verwijsbrief nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
Wij zijn te bereiken via: Telefoon: 06-30732933
Mail Rinie v/d Hoek: r.vandehoek@carinova.nl (Mantelzorgconsulent)

Van alles wat…


In de maand november heeft groep 7/8 de actie Kinderpostzegels afgerond, waarvoor dank!



Op 11 november hebben alle kinderen van De Dennenkamp genoten van een heerlijk
schoolontbijt in de Stam.



Op 12 november 's ochtends heeft groep 7/8 een voorlichting gekregen over Mantelzorg. Deze
voorlichting werd verzorgd door Carinova. 's Middags heeft de groep een bezoek gebracht aan
de plaatselijke vogelvereniging de "Tuinfluiter".



Inmiddels hebben de kinderen uit groep 8 het NIO onderzoek achter de rug. Voor de
Kerstvakantie zijn de uitslagen bekend.



Woensdag 18 november was er een inloopdag voor belangstellende ouders en peuters. De
kinderen hebben heerlijk gespeeld en deelgenomen aan het programma. Ouders konden nader
kennis maken en genoten, evenals de leerkracht, van deze ochtend.
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Maandag 23 november heeft groep 8 een bezoek gebracht aan 2 scholen voor het V.O. in
Zwolle, te weten de van der Capellen s.g. en de Thorbecke s.g.



Donderdag 26 november heeft groep 7/8 een voorlichting gehad over de van der Capellen s.g. in
Dedemsvaart.



In de maanden november, december en januari worden de gymlessen op de dinsdag voor de
groepen 6/7/8 verzorgd door studenten van het Vechtdal College. Deze lessen vinden plaats in
de Carrousel.

Jarigen in december en januari

1 december

Lindsey van Elburg

groep 5

3 december

Mees van Oosten

welkom in groep 1!

5 december

Sinterklaas

groep 1 - 8

11 december

Sofie Roeberts

groep 4

30 december

Charlotte Niens

groep 2

1 januari

Sem Hielken

welkom in groep 1!

2 januari

Jim Zijlstra

groep 5

5 januari

Maja Jipping

welkom in groep 1!

9 januari

Jof Ester

welkom in groep 1!

9 januari

Wessel Koekkoek

groep 5

17 januari

Sam Moe Kyaw T

welkom in groep 1!

25 januari

Britt Smits

groep 5

29 januari

Aimy Robers

groep 2

Agenda

Datum

Activiteit

Voor wie?

4 december

Sinterklaasviering

Groep 1 t/m 8

16 december

Kerstviering (avond)

Groep 1 t/m 8

19 december

Kerstvakantie t/m 3 januari

Groep 1 t/m 8

6 januari

Koffie uurtje 8.30 uur

ouders

20 januari

Meeloopdag onderbouw

peuters

27 januari

voorleesontbijt

Groep 1 t/m 8
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