“Nieuwsbrief” 3 maart 2017
www.sbodekampingerhof.nl

agenda
6 t/m 16 maart
13 maart
16 maart
30 maart
6 april
14 t/m 17 april
18 april
21 april
24 t/m 30 april
5 mei
22 mei

Projectweek Hulpverlening
Schoolfotograaf. Broertjes en zusjes direct om 8.30 uur!
Presentatie projectweek
Onderbouw bezoekt voorstelling Boer Boris
Techniektoernooi in Leeuwarden
Paasvakantie
10-minutengesprekken
Koningsspelen
Meivakantie
Bevrijdingsdag, alle kinderen zijn vrij.
Schoolreis onderbouw en middenbouw

Presentatie projectweek ‘Hulpverlening’
Op donderdag 16 maart bent u tussen half 5 en 6 uur van harte welkom om op school te
komen kijken naar wat er allemaal gedaan en gemaakt is tijdens de projectweek. U kunt
samen met uw kind in alle klassen een kijkje nemen. Ook opa’s, oma’s, broertjes, zusjes
en andere belangstellenden zijn van harte welkom!
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Schoolfotograaf
Op maandag 13 maart komt de fotograaf op school.
De broertjes en zusjes foto’s worden direct om half negen gemaakt.

Schoolreis onderbouw en middenbouw.
Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de reisbestemming en de datum van de
schoolreis:
Op 22 mei gaan we tussen 9 uur en 4 uur naar het Sprookjeshof in Zuidlaren.

Nader bericht volgt.

BEBOTS.
De onderbouw van onze school heeft vandaag les gehad in programmeren van de
kinderen van groep 8 van de Toekan.
We hebben heel veel plezier gehad. De kinderen van de Toekan komen nog 1 of 2 keer
voor vervolglessen. Foto’s van de les kunt u vinden op onze website.
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Mobiele telefoons
Steeds meer kinderen zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Dit is handig, maar
levert soms ook problemen op. Omdat mobiele telefoons niet meer weg te denken zijn in
onze samenleving, vinden we het belangrijk dat kinderen leren om er op een goede
manier mee om te gaan. Daarom is er op de Kampingerhof geen verbod op telefoons,
maar zijn er afspraken over het gebruik ervan.
In de bovenbouw worden lessen in Mediawijsheid aangeboden.
Om de mobiele telefoons positief te gebruiken hebben we de volgende afspraken
gemaakt:
 Mobiele telefoons worden op eigen risico meegenomen. De school is niet
verantwoordelijk voor verlies en/of schade.


Op het terrein van de school is de telefoon uit.



Het kind bewaart zelf zijn of haar telefoon in de tas of in het vak.

In de bovenbouw kan de mobiele telefoon gebruikt worden bij lessen.
 Kinderen kunnen gebruik maken van de wifi-code van de school.


De leerkracht beslist wanneer en waarvoor de kinderen de mobiele telefoon
mogen gebruiken.



Kinderen van de bovenbouw en schakelklas mogen in de middagpauze spelletjes
doen op de mobiele telefoon. Dit wordt besproken met de leerkracht en vindt op
een afgesproken plek plaats (onder de trap).

Als een kind zich niet aan de afspraken houdt, dan neemt degene die op dat moment
verantwoordelijk is voor het toezicht, de telefoon in. Deze wordt aan het eind van de
schooldag teruggegeven.
Het is verboden om:
 Opnames te maken en/of te verspreiden.


Via de telefoon contact te hebben met een sociaal netwerk.

Als we vinden dat een kind de fatsoensgrenzen heeft overtreden, dan vindt er in ieder
geval een gesprek met ouders en leerling plaats.
Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
6 maart ’17
7 maart ’17
8 maart ’17
De Kampingerhof De Triade
De Kampingerhof
Ochtend afwezig
Directieoverleg
13 maart ‘17
14 maart ‘17
15 maart ‘17
De Kampingerhof De Triade
De Triade
Ochtend afwezig
Middag afwezig
Ochtend
MDO Past
SBOoverleg op
De Triade
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Donderdag
9 maart ’17
De Triade
Ochtend afwezig
Stafbureau
16 maart ‘17
De Kampingerhof

Vrijdag
10 maart ’17
De Kampingerhof
Afwezig ivm
cursus
17 maart ‘17
De Triade

SBO De Kampingerhof
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