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www.sbodekampingerhof.nl

agenda
21 t/m 29 oktober
8 november
10 november
21 november
5 december
21 december
22 december
23 december t/m 7 januari

Herfstvakantie
Voorleesontbijt
Sint Maarten
10 minutengesprekken
Sinterklaasfeest
Kerstmarkt
Kerstviering
Kerstvakantie

Voorleesontbijt
Woensdagmorgen 8 november gaan we in alle klassen gezellig en gezond ontbijten in
het kader van het Nationaal Schoolontbijt.

In de ontbijtweek krijgt onze school een compleet pakket met verschillende soorten brood,
allerlei zoet en hartig beleg, yoghurt, groente, fruit, melk en thee. Voor ieder kind is er een
placemat en een folder met ontbijttips voor hun ouders.
Omdat we lezen ook heel erg belangrijk vinden, wordt er in elke klas ook nog voorgelezen
door een gast.
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Sint Maarten
Op 11 november lopen de kinderen weer met een lampion langs de deuren.
De onderbouw is al begonnen met het maken van een lampion.
Op vrijdag 10 november vieren we Sint Maarten op school.
Om kwart voor 12 zingen de kinderen van de klas van juf Kleef hun
Sint Maartenliedjes voor de hele school. Natuurlijk mogen ouders en andere
belangstellenden ook komen luisteren. U bent van harte welkom op 10 november om
kwart voor 12.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad is weer voltallig en bestaat dit jaar uit de volgende leden:
Ouders/verzorgers: Karin van Dijk, Claudia Venema en Simone Bellinga.
Leerkrachten: Ina Pruntel, Afina Hoekstra
Naast de medezeggenschapsraad is ook een activiteitencommissie in het leven
geroepen. Deze bestaat uit: Agnes Nabli, Hendrika Koopmans en Jacquelien Jonker.
Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
30 oktober ‘17
31 oktober ‘17
De Kampingerhof De Triade
Ochtend afwezig
6 november ‘17
7 november ‘17
De Triade
De Kampingerhof
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Woensdag
1 november ‘17
De Kampingerhof

Donderdag
2 november ‘17
De Triade

Vrijdag
3 november ‘17
De Kampingerhof

8 november ‘17
De Triade
Ochtend afwezig

9 november ‘17
De Kampingerhof
Middag afwezig

10 november ‘17
De Triade
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Aan de ouders/verzorgers,
Op dinsdag 21 november is er gelegenheid om met de leerkracht van uw kind over
uw kind te spreken. U bent van harte welkom! Ook uw kind is vanaf groep 6 van
harte welkom bij deze gesprekken.
Door middel van onderstaand strookje of via de Classdojo 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 .............................................................................................
komen op het 10 minutengesprek op dinsdag 21 november.
Bij voorkeur op middag/avond*
*doorhalen wat NIET gewenst is.

Wilt u het briefje vóór woensdag 8 november weer meegeven naar school?
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