“Nieuwsbrief” 12 januari 2017
www.sbodekampingerhof.nl
agenda
16 t/m 27 januari
26 januari t/m 1
februari
30 en 31 januari
31 januari
2 februari
6 februari
18 t/m 26 februari
6 t/m 16 maart
16 maart

Toetsweken
Poëzieweek
Studiedagen voor het team, alle kinderen zijn vrij!
Adviesgesprekken schoolverlaters
Thema dag Fit en Fun
10 minutengesprekken met rapport
Voorjaarsvakantie
Projectweek Hulpverlening
Presentatie projectweek

Voorstelling middenbouw ‘De snelste zebra’
Op donderdag 12 januari zijn we naar Oldeberkoop geweest en hebben daar een leuke
voorstelling gezien.
Deze ging over een zebra die heel hard kon rennen en de hardloopwedstrijden tegen zijn
vrienden alsmaar won. Behalve toen hij tegen “Niemand” moest rennen.
Hij rende de hele wereld rond en verloor toen toch. Of niet?
We hebben genoten van de voorstelling en mochten zelfs nog een paar keer assisteren.
Op de website staan de foto’s.

Themadag Fit en Fun
Op donderdag 2 februari organiseren studenten van de Hanzehogeschool in Groningen
voor alle kinderen van de Kampingerhof een themadag die in het teken staat van
gezondheid en bewegen.Ze hebben de dag de titel ‘Fit en Fun’ gegeven.
De studenten organiseren allemaal verschillende activiteiten rondom dit thema. Verdere
informatie ontvangt u in een volgende nieuwsbrief.
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Poëzieweek

Van 26 januari tot en met 1 februari is de landelijke poëzieweek.
In deze week doen we allerlei activiteiten met en over gedichten en versjes.
Gevonden voorwerpen
Trainingsjas, blauw, Adidas, maat140
Trainingsbroek, donkerblauw, Dutchy, maat 140
Trainingsbroek, zwart, Erima, maat 140

Samen plezierig op het plein
Vanaf 8.15 is er toezicht op het plein. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet eerder dan
8.15 op het schoolplein is?
Om 8.25 gaat de bel. De leerkrachten halen de kinderen op om samen naar binnen te
gaan. Om 8.30 starten de lessen. We verwachten dat alle kinderen dan op school zijn!
De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) kunnen vanaf 8.15 uur de tas
binnenbrengen. Daarna gaan ze spelen op het plein tot de bel gaat.
Op het grote plein spelen de kinderen vanaf groep 5 tot en met de schakelklas. Dat
betekent dat er rekening met elkaar gehouden moet worden! Het plein heeft een
duidelijke verdeling. De rode lijnen verdelen het plein in stukken.

1. Fietsenhok – hier wordt niet gespeeld.
2. Vrije ruimte – hier wordt in de pauze een spel gedaan begeleid door een
volwassene.
3. Ruimte voor sport – basketbal, tennis, badminton, overgooien enz.
4. Klimmen en klauteren – op de zwarte tegels
5. Ruimte voor spelletjes – tafeltennis, hinkelblok, enz.
6. Brandtrap – Hierop mag je zitten met je voeten tot de tweede paal.
7. Voetbalveld – voetballen voor iedereen die mee wil doen.
8. Chillen in de vensterbank – Lekker kletsen en hangen
Het middelste stuk is het rustige stuk. Kinderen die graag alleen willen spelen kunnen
dat hier doen.
De schoolregels gelden ook op het plein.
Voor schooltijd en in de pauzes zijn er altijd tenminste twee volwassenen op het plein
aanwezig.
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