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agenda
19 t/m 21 juni
23 juni t/m 26 juni
27 juni
10 juli
14 juli
19 juli
21 juli

Schoolkamp Bovenbouw en Schakelklas
Lang weekend, alle kinderen zijn vrij. Team heeft
studiedagen.
Landelijke actiedag. De school begint om half 10.
10 minutengesprekken met rapport
Afscheid schoolverlaters, de andere kinderen zijn om
12.00 uur vrij
Pleinfeest
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Landelijke actiedag op dinsdag 27 juni 2017
De hoge werkdruk en de achterblijvende salarissen maken het werken in het onderwijs
onaantrekkelijk. Steeds minder jongeren kiezen voor een baan in het onderwijs. Er
dreigt een enorm lerarentekort aan te komen in Nederland.
Dit was de afgelopen tijd ook op de Kampingerhof al te merken. Het is moeilijk om
vervangers te vinden bij ziekte van de leerkrachten. Er is zelfs al een paar keer gekozen
om een groep naar huis te sturen. We vinden het een zeer zorgelijke ontwikkeling.
Ook vinden we dat de regering meer moet bijdragen om de kwaliteit van het onderwijs
aan uw kind te verbeteren. Vooral op een school waar kinderen extra ondersteuning
horen te krijgen.
Vandaar dat het team van de Kampingerhof besloten heeft om mee te doen aan de
landelijke actie op dinsdag 27 juni.
De school begint op 27 juni om half 10. Het plein is vanaf kwart over 9 open.
Voor de ouders staat dan een kopje koffie of thee klaar en kan er met ons
gepraat worden over de actie en onze zorgen.
De taxi’s rijden die dag op de gewone tijd. Als uw kind met de taxi op school komt, dan
kan uw kind gewoon binnen komen.
Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
19 juni ‘17
20 juni ‘17
21 juni ‘17
De Kampingerhof De Triade
De Triade
Ochtend afwezig
26 juni ‘17
27 juni ‘17
28 juni ‘17
De Kampingerhof De Triade
De Kampingerhof
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Donderdag
22 juni ‘17
De Triade

Vrijdag
23 juni’17
De Kampingerhof

29 juni ‘17
De Triade

30 juni ‘17
De Kampingerhof

SBO De Kampingerhof

Aan de ouders en verzorgers,
Op maandag 10 juli 2017 worden de rapporten tijdens de 10-minuten gesprekken
aan u mee gegeven.
U wordt hierbij uitgenodigd om het rapport met de groepsleerkracht van uw kind te
bespreken. De schoolvorderingen van uw kind worden met u doorgenomen.
Vanaf groep 6 is uw kind ook van harte welkom bij dit gesprek!
Door middel van onderstaand strookje kunt u uw voorkeur voor de middag of de
avond aangeven.
U krijgt dan van de groepsleerkracht bericht terug wanneer en hoe laat u verwacht
wordt.
Met vriendelijke groet,
Team SBO De Kampingerhof
…………………………………………………………………………………………………..

De ouders/verzorgers van .............................................................. groep.........
komen op de 10-minutengesprekken op woensdag 10 juli 2017.
Wij hebben de voorkeur voor de middag / avond.

*doorhalen wat NIET gewenst is.

Wilt u het briefje voor woensdag 28 juni 2017 weer meegeven naar school?
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PLEINFEEST 19 JULI
Op 19 juli a.s. hebben we ons jaarlijkse
pleinfeest.
De kinderen gaan dan in groepjes spelletjes doen.
Na afloop willen we graag met zijn allen
PANNENKOEKEN eten.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig.
we hebben ongeveer 15 ouders nodig om mee te
helpen met de spelletjes
op woensdag tussen 9 uur en half 12.
En we hebben ongeveer 10 ouders nodig die van tevoren thuis
pannenkoeken willen bakken.
Wanneer u mee wilt helpen of wilt bakken, geef u dan op via onderstaand
briefje.
Voor extra informatie kunt altijd contact opnemen met de leerkracht van
uw kind.(0516512562).

____________________________ wil wel meehelpen met de spelletjes
op woensdag 19 juli.
_____________________________ wil wel pannenkoeken bakken en
deze op woensdag bij school bezorgen.
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