“Nieuwsbrief” 10 februari 2017
www.sbodekampingerhof.nl
agenda
18 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie
6 t/m 16 maart
Projectweek Hulpverlening
13 maart
Schoolfotograaf. Broertjes en zusjes direct om 8.30 uur!
16 maart
Presentatie projectweek
30 maart
Onderbouw bezoekt voorstelling Boer Boris
14 t/m 17 april
Paasvakantie
18 april
10-minutengesprekken
21 april
Koningsspelen
24 t/m 30 april
Meivakantie
5 mei
Bevrijdingsdag, alle kinderen zijn vrij.
22 mei
Schoolreis onderbouw en middenbouw
Hoofdluis
Zo nu en dan komt er bij kinderen op school hoofdluis voor.
Dit kan ieder kind en iedere volwassene overkomen en is geen schande. Het is van groot
belang de hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen.
Op school worden na de vakanties en indien nodig tussendoor controles uitgevoerd.
Een van de ouders van onze school is zo attent geweest om te bellen naar ons nadat er
in het gezin hoofdluis was geconstateerd. Om uitbreiding te voorkomen, vinden wij het
van belang u hiervan op de hoogte te stellen.
U kunt uitbreiding van hoofdluis tegengaan. Wij raden u daarom aan om bij alle
gezinsleden de haren te controleren.
Informatie over hoe te controleren en hoe te behandelen vindt u op de website van het
Landelijk Steunpunt Hoofdluis, www.hoofdluis.org.
Als u neten of luizen bij uw kind vindt, wilt u dit dan altijd melden aan de school?
Samen proberen we de luizen de baas te blijven!

Geef mij maar een boek
Op 10 februari start voor de tweede keer de boekhandel-actie: Geef mij maar een boek.
Alle boekhandelaren willen meewerken aan het vullen van de boekenplanken van de
kinderen in Nederland. Daarom bieden zij elk jaar een jeugdboekenklassieker aan voor
maar 2 euro. Dit jaar is er gekozen voor ‘Achtstegroepers huilen niet’ van Jacques
Vriens. Vanaf 10 februari is het boek te koop en…op = op.
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Poëzie
Er zijn flink wat kinderen en ouders aan het gedichten schrijven geweest tijdens de vrije
dagen. Lange en korte gedichten en over verschillende onderwerpen. Het resultaat is
een leuk boekje met Kampingerhof gedichten.
Volgende week krijgt iedereen een boekje mee naar huis!

Fit en Fun
Op donderdag 2 februari hebben 6 studenten van de Hanzehogeschool in Groningen van
Sportstudies een "Fit en Fun" dag georganiseerd op SBO de Kampingerhof. Deze dag
stond in het teken van gezonde voeding en bewegen. Albert Heijn van Zanten heeft het
project gesponsord, zij hebben al het fruit en producten beschikbaar gesteld.
Doormiddel van verschillende activiteiten zoals koken, dansen en sport/spel werden de
leerlingen bewust gemaakt van een gezonde levensstijl. In de middag waren alle ouders
van harte welkom om de leerlingen aan te moedigen. Er werd namelijk een sponsorloop
gehouden rond om de school, het geld wat hiermee is opgehaald wordt besteed aan
nieuw speelmateriaal voor op het plein. De dag werd enthousiast afgesloten met een
dans "bewegen is gezond". Het was dan ook een leuke, leerzame en interessante dag
voor alle leerlingen van SBO de Kampingerhof. Er staan veel foto’s op de website!

‘Help pake en beppe de vakantie door!’
In de voorjaarsvakantie doen veel musea in Friesland weer mee aan de activiteitenweek
‘Help pake en beppe de vakantie door!’. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben in
deze week gratis toegang op vertoon van een pake of beppe (of andere volwassene). Elk
deelnemend museum organiseert leuke activiteiten die jong en oud in contact brengen
met cultureel erfgoed in Friesland.
Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
13 februari ’17
14 februari ’17
De Triade
De Kampingerhof
Middag afwezig
Middag afwezig
MDO Past
27 februari ‘17
28 februari ‘17
De Triade
De Kampingerhof

Woensdag
15 februari ’17
De Triade

Donderdag
16 februari ’17
De Kampingerhof

Vrijdag
17 februari ’17
De Triade

1 maart ‘17
De Triade
Middag afwezig

2 maart ‘17
De Kampingerhof

3 maart ‘17
De Triade

Van 18 tot en met 26 februari!
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