“Nieuwsbrief” 13 april 2017
www.sbodekampingerhof.nl
agenda
14 t/m 17 april
21 april
24 t/m 30 april
5 mei
8 mei
22 mei

Paasvakantie
Koningsspelen
Meivakantie
Bevrijdingsdag, alle kinderen zijn vrij.
10-minutengesprekken
Schoolreis onderbouw en middenbouw

10-minuten gesprekken verplaatst naar 8 mei 2017!
De tijd vliegt… Daardoor is het ons ontschoten dat er volgende week 10-minuten
gesprekken gehouden zouden worden. Veel te weinig tijd om alles nog te regelen.
Daarom zijn de gesprekken verplaatst naar maandag 8 mei. Bij deze nieuwsbrief is de
opgave toegevoegd.

Techniektoernooi
Donderdag 6 april zijn Mika, Bareld, Martijn voor groep
7/8, Dylan, Joran, Brent, Remco voor groep 5/6 en
Jannick, Jermy, Sander , Hilbrand voor groep ¾ naar het
Techniektoernooi in Leeuwarden geweest.
Het was een fantastisch toernooi met veel activiteiten Het
was super spannend.
Het groepje van Hilbrand, Sander, Jannick en Jermy was
zeer succesvol. Zij gingen met de eerste prijs naar huis.
Wij zijn supertrots.
Er staan al veel foto’s op de site.

Nieuwsbrief nu echt digitaal
De nieuwsbrief wordt dit schooljaar digitaal verstuurd. Ook ontving u nog steeds een
papieren versie. Vanaf nu komt de papieren versie te vervallen. U krijgt de nieuwsbrief
dus via uw emailadres.
Wijzigingen kunt u doorgeven via administratie@sbodekampingerhof.nl.
Het scheelt ons in de papier- en kopieerkosten én het is beter voor het milieu!!
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Koningsspelen
De Koningsdag commissie trakteert de kinderen vrijdag 21 april op een gezellige en
sportieve dag! We starten de dag met een ontbijt in de eigen klas. Na het hijsen van de
Koningsspelenvlag starten de activiteiten.
Trek sportieve kleren aan en schoenen waar je goed op kunt lopen.
Om 12 uur gaan de kinderen van de taalklas en de onderbouw naar huis.

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
17 april ‘17
18 april ‘17
19 april ‘17
Tweede Paasdag De Triade
De Kampingerhof
Middag afwezig
meivakantie
meivakantie
meivakantie
1 mei ‘17
2 mei ‘17
3 mei ‘17
De Kampingerhof De Triade
De Kampingerhof
Middag afwezig
8 mei ‘17
9 mei ‘17
10 mei ‘17
De Triade
De Kampingerhof De Triade
Middag afwezig

Nieuwsbrief

2

Donderdag
20 april ‘17
De Kampingerhof
meivakantie
4 mei ‘17
De Triade

Vrijdag
21 april ‘17
De Triade
Koningsspelen
Meivakantie
5 mei ‘17
Bevrijdingsdag

11 mei ‘17
De Kampingerhof

12 mei ‘17
De Triade

SBO De Kampingerhof

Aan de ouders/verzorgers,
Op maandag 8 mei 2017 is er gelegenheid om met de leerkracht van uw kind te
spreken. U en uw kind zijn van harte welkom.
Door middel van onderstaand strookje kunt u aangeven of u wilt komen.
Ook kunt u uw voorkeur voor de middag of de avond aangeven.
U krijgt bericht terug hoe laat u verwacht wordt.

Met vriendelijke groet,
Team SBO De Kampingerhof

........................................................................................................................................

De ouders/verzorgers van ....................................................... groep.........
komen op het 10 minutengesprek op maandag 8 mei.
Bij voorkeur op middag/avond*
*doorhalen wat NIET gewenst is.

Wilt u het briefje voor donderdag 20 april op school inleveren?
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