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agenda
27 september
25 t/m 29 september
5 oktober
4 t/m 15 oktober
21 t/m 29 oktober

Vergadering medezeggenschapsraad
De week van de pauzehap
School gesloten in verband met landelijke staking
Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’
Herfstvakantie

Overlijden Silvia Brom
Op zaterdag 16 september is Silvia Brom overleden. Ze was moeder van onze oudleerling Yannick en is jarenlang lid en voorzitter van de medezeggenschapsraad van de
Kampingerhof geweest.
In de loop van het vorige schooljaar heeft ze haar taken door haar slopende ziekte neer
moeten leggen. We missen haar betrokkenheid bij onze school en wensen haar kinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Donderdag 5 oktober school dicht!
Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de sector zijn het hoogste
van Nederland. De salarissen blijven achter bij vergelijkbare beroepen. Het is code-rood
in het basis- en speciaal onderwijs.
De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, vage beloften en
tot nu toe weinig daden.
Daarom roepen de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de federatie van
Onderwijsvakorganisaties, de FNV en PO-in actie alle leden op om op de dag van de
Leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken. De Algemene Vereniging van
Schoolleiders steunt deze actie en roept haar leden op de actie te steunen.
Op De Kampingerhof worden de zorgen gedeeld. Daarom hebben wij besloten om op
donderdag 5 oktober te staken. De school is die dag gesloten!
Kinderboekenweek
De eerste week van oktober is ieder jaar de
kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: ENG. Wij
versieren de school en besteden in de
kinderboekenweek extra veel aandacht aan de boeken
voor kinderen.
De jongste groep brengt net als ieder jaar een bezoek
aan de Bruna.
De Bruna heeft ook dit jaar weer de bonnetjesactie.
Wanneer u iets koopt bij de Bruna, kunt u het bonnetje
bij school inleveren. Vervolgens kan de school met
deze bonnetjes 1 of meerdere boeken kopen voor de
schoolbieb. Deze actie is alleen van 4 tot 15 oktober.
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Plagen en pesten
Is een opmerking maken over iemands haar of kleding plagen of pesten? En als je elke
dag wel een keer een opmerking over dezelfde klasgenoot maakt? Is dat pesten? Er is
een duidelijk verschil tussen plagen en pesten.
Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en gebeurt niet dag in dag uit. Bij
plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas. Ook liggen de rollen niet vast, de
ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt zonder iemand
pijn te willen doen en is daarom vaak leuk en grappig.
Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester is vaak sterker of ouder en heeft een
grote mond. Anderen kijken vaak tegen de pester op. Pesten gebeurt ook vaak in een
groep en telkens is dezelfde persoon de klos. De pester wil pijn doen, vernielen of
kwetsen. Pesten gebeurt vaker dan één keer, soms weken – of maandenlang. Het
gebeurt meestal zo dat volwassenen het niet merken.
Op school gebruiken we deze stappenplannen om de kinderen te leren op de goede
manier met plagen en pesten om te gaan:

Week van de pauzehap
Er valt heel veel te kiezen in het enorme voedingsaanbod. Om kinderen te leren gezonde
keuzes te maken heeft Ik eet het beter, in samenwerking met het Voedingscentrum en
IVN, verschillende interactieve lesprogramma’s ontwikkeld. Daarmee ontdekken en
ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf. Zo
worden ze zich bewust van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een speelse
manier om te kiezen voor gezond. Bij het hele lesprogramma ligt de nadruk op samen
doen en samen beleven. Gezond eten wordt vanzelf leuk en lekker!
In de week van 25 t/m 29 september wordt in alle klassen aandacht besteed aan een
gezonde pauzehap. Hiervoor ontvangen we een groente- en fruit pakket van de Albert
Heijn.
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Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
25 september ‘17 26 september ‘17 27 september ‘17
De Kampingerhof De Triade
De Kampingerhof
Ochtend afwezig
2 oktober ‘17
3 oktober ‘17
4 oktober ‘17
De Triade
De Kampingerhof De Triade
Ochtend afwezig
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Donderdag
28 september ‘17
De Triade

Vrijdag
29 september ‘17
De Kampingerhof

5 oktober ‘17
De Kampingerhof

6 oktober ‘17
De Triade
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