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agenda
26 januari t/m 1
februari
30 en 31 januari
31 januari
1 februari
2 februari
6 februari
18 t/m 26 februari
6 t/m 16 maart
16 maart

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

Thema dag Fit en Fun
Hallo allemaal!
Namens de Hanzehogeschool gaan wij (Celine Heimans, Carlijn Postma, Maurice Briët,
Marco Smit, Kyra Windt en Koen van Wattum) op 2 Februari een Fit en Fun dag
organiseren. Deze dag staat in kader van een gezonde leefstijl en gezonde voeding!
Dit gaan wij jullie leren door verschillende activiteiten waar jullie de hele dag mee bezig
zijn.
Het programma begint om half 9 en eindigt om kwart voor 3. Het is heel belangrijk dat
jullie warme sportkleding meenemen en een lunchpakketje voor tussen de middag.
’s Middags is er een sponsorloop en leuke afsluiting waar iedereen mag komen kijken!
Vanaf 25 Januari lanceren wij een Facebookpagina genaamd Fit en Fun. Op deze pagina
zetten we elke dag een leuke weetjes over gezonde voeding en beweging.
Gezonde groetjes,
Organisatieteam van Fit en Fun

Op 30 en 31 januari zijn alle kinderen vrij in verband met twee studiedagen
van het team van De Kampingerhof!
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Poëzie week/Nationale voorleesdagen
Donderdag 26 januari was de aftrap van de Nationale poëzieweek. Wij besteden op
school veel aandacht aan lezen. Dus ook aan het lezen van gedichten.
Voor ons is de poëzieweek geopend met Voorlezen en rijmen.
Donderdagochtend om kwart voor 9 verzamelde de hele school zich in het speellokaal.
Ieder kind had een rood of een geel kaartje met een rijmwoord. Na het vinden van je
“rijmmaatje” zochten alle groepjes een plaats in de
school. Het oudste kind las het jongste kind een
kwartier voor. HET WAS GEWELDIG! Foto’s van dit
gebeuren zijn te vinden op de website.
OPDRACHT voor kinderen en ouders!!!!!!!!!!!!!!!!
Ieder kind maakt dit weekend een gedicht samen met
zijn vader of moeder of een oudere broer of zus. Het
mag een kort of een lang gedicht zijn. Je mag zelf
kiezen waar het over gaat. Alle gedichten moet je
woensdag weer inleveren bij je meester of juf.
Deze gedichten worden verzameld in een boekje dat
ieder kind de week daarna mee naar huis krijgt.

Projectweek Hulpverlening
Na de voorjaarsvakantie hebben we
onze jaarlijkse projectweek. Dit jaar
gaat het over Hulpverlening. De
presentatie van dit project is op
donderdag 16 maart. Iedereen is
welkom!
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SPONSORLOOP
FIT EN FUN
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Zoals jullie al hebben kunnen lezen organiseren wij op
donderdag 2 februari een Fit en Fun dag. Hierbij hebben wij
een ochtend en middag programma. In de ochtend hebben
wij verschillende activiteiten in de school zoals gezond koken en een quiz. De rest
van de activiteiten blijft een verrassing.
In de middag organiseren wij een sponsorloop rond om de school, hieraan doen jullie
allemaal mee. Zodat het één groot feest wordt. Het is de bedoeling dat jullie zoveel
mogelijk geld ophalen bij opa's, oma's, papa's, mama's, familie en vrienden.
Van het geld dat jullie hebben ingezameld, gaan wij speelmateriaal kopen. Zodat
jullie speelmateriaal hebben op het plein en veel plezier beleven aan bewegen. Hoe
meer geld er wordt opgehaald, hoe meer speelmateriaal er kan worden gekocht voor
beide pleinen.
Lever de strook en het geld vanaf maandag 30 januari in bij je juf of meester.
Onder aan deze brief staat de strook
Neem jullie papa, mama, opa, verzorgers, familie en vrienden mee naar de
sponsorloop. Zodat zij jullie kunnen aanmoedigen en het feest nog groter wordt.
Jullie ouders/verzorgers zijn vanaf 13.55 van harte welkom op het grote plein
aan de voorkant van de school. Na de sponsorloop hebben jullie een korte pauze.
Daarna gaan we met de hele school de dans showen aan alle aanwezigen.
Wij hebben er veel zin in en wensen jullie veel succes met de Cito-toetsen. Jullie
kunnen het!
Met vriendelijke groeten,
Het organisatie team Fit en Fun
Sponsorloop voor speelmateriaal
Naam leerling:…………………………………………………………………...
Klas:………………………………………………………………………………
Opgehaald bedrag:……………………………………………………………..
Wat voor speel materiaal zou je graag willen hebben voor op het plein?
……………………………………………………………………………………
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