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agenda
30 maart
Onderbouw bezoekt voorstelling Boer Boris
6 april
Techniektoernooi in Leeuwarden
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
Presentatie van de projectweek
Donderdag 16 maart was de presentatie van de projectweek over hulpverlening. Alle
belangstellenden waren van harte welkom om te komen kijken. In de klassen waren de
gemaakte werkstukken, verslagen en posters te bekijken. Voor de school stonden de
brandweerauto en de dierenambulance. Ook waren er fotopresentaties van de
verschillende activiteiten die er de afgelopen twee weken zijn geweest. Er zijn bezoekjes
gebracht aan de brandweerkazerne en het gevangenismuseum. Op school zijn
medewerkers geweest van de brandweer, de politie, de ambulance, de dierenambulance
en het vervoer van gedetineerden. Het was een interessant en afwisselend project, waar
er veel geleerd is over de dienstverlening in Nederland. We bedanken alle mensen die
vrijwillig een bijdrage hebben geleverd aan dit leuke project!

Open dag Comprix
Op woensdag 22 maart is de jaarlijkse open dag van alle scholen van Comprix. Deze
ochtend is bedoeld voor mensen die graag meer willen weten van het onderwijs op De
Kampingerhof. Iedereen die geïnteresseerd is kan binnen lopen om informatie te
ontvangen. Er is geen mogelijkheid om in de klassen te kijken.
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