“Nieuwsbrief” 2 juni 2017
www.sbodekampingerhof.nl

agenda
29 mei t/m 9 juni
3 t/m 5 juni
14 juni
19 t/m 21 juni
23 juni t/m 26 juni

Toetsweken
Pinkstervakantie
Sportochtend
Schoolkamp Bovenbouw en Schakelklas
Lang weekend, alle kinderen zijn vrij. Team heeft
studiedagen.
10 juli
10 minutengesprekken met rapport
14 juli
Afscheid schoolverlaters, de andere kinderen zijn om
12.00 uur vrij
19 juli
Pleinfeest
21 juli
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Kindpakket: vergoedingen voor sport, muziek, schoolreis of verjaardag
Het kan voorkomen dat u als ouders of verzorgers geen geld heeft om uw kind mee te
laten doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles, een schoolreis of het vieren van een
verjaardag. Op www.kindpakket.nl staan alle vergoedingen op een rij en kunt u in vier
stappen een vergoeding aanvragen.
Op school zijn ook enkele folders aanwezig!

Schoolreis Sprookjeshof
Maandag 22 mei was een stralend zonnige dag. We hebben buiten gespeeld; binnen
gespeeld; het sprookjesbos bezocht; dieren geaaid en natuurlijk patat gegeten.
Het was een fantastisch schoolreisje.
Iedereen heeft genoten.
Op de website staan veel foto’s waarop te
zien is hoe fijn het was.

Nieuwsbrief

1

SBO De Kampingerhof

SPONSORLOOP FIT EN FUNDAG
Een tijdje geleden hebben de leerlingen keihard gelopen tijdens de Fit en Fundag. er is
veel geld opgehaald. We hebben van de organisatoren nu 4 tassen met sport- en
spelspullen gekregen. We zijn daar erg blij mee. Op de foto zijn de aankopen te
bewonderen

Sportdag 14 juni
Op woensdag 14 juni vindt onze jaarlijkse sportdag plaats.
De onderbouw en middenbouw (juf Kleef en juf Pruntel) gaan allerlei sportactiviteiten
doen rondom de school, de bovenbouw en schakelklas (juf Hoekstra en juf van der Vliet)
gaan naar het Stellingwerfcollege.
Ook dit jaar is uw hulp weer welkom. U bent hier misschien al voor benaderd, zo niet dan
gebeurt dit binnenkort.
De leerlingen van de taalklas worden naar leeftijd ingedeeld bij de groepen.
Van belang voor de onderbouw en middenbouw zijn:
 De sportactiviteiten vinden buiten plaats
 Goede schoenen waarop buiten gesport kan worden aan doen
 Pauze hap
 Eventueel extra drinken
 Sportkleding passend bij de weersomstandigheden
 Sportkleding thuis vast aantrekken
Van belang voor de bovenbouw en schakelklas zijn:
 De sportactiviteiten vinden binnen plaats
 Schone sportschoenen die binnen gedragen kunnen worden meenemen in een tas
 Sportkleding thuis al aan doen
 Pauze hap
 Eventueel extra drinken
 De activiteiten zijn uni hockey, klimmen, boogschieten en fitness
Kramenhuis de Snuusterij in Appelscha
Uit ‘de goede doelen stelling’ van het kramenhuis in Appelscha hebben we €50,gekregen. Daar zijn we blij mee!
Na de zomervakantie hebben we als school drie maanden gratis een stelling tot onze
beschikking. Alle opbrengsten zijn voor de kas van de medezeggenschapsraad.
We moeten de kraam zelf vullen. Als u spulletjes heeft die we kunnen verkopen, dan
mag u die op school inleveren. Hilda Blaauw (van de administratie) regelt het verder
met het kramenhuis.
Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
5 juni ‘17
6 juni ‘17
7 juni ‘17
8 juni ‘17
9 juni ‘17
Pinksteren
De Kampingerhof De Triade
De Triade
De Triade
Middag MDO
12 juni ‘17
13 juni ‘17
14 juni ‘17
15 juni ‘17
16 juni ‘17
Afwezig ivm
De Kampingerhof De Kampingerhof De Triade
De Triade
Middag afwezig
Ochtend afwezig
cursus
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