“Nieuwsbrief” 1 december 2017
www.sbodekampingerhof.nl

agenda
5 december
12 december
21 december
22 december
23 december t/m 7
januari

Sinterklaasfeest. Iedereen is om 12.00 uur vrij!
Landelijke stakingsdag
Kerstmarkt
Kerstviering. Iedereen is om 12.00 uur vrij!
Kerstvakantie

Landelijke staking
De vakbonden hebben opnieuw een landelijke stakingsdag aangekondigd op dinsdag 12
december a.s. Mocht de staking doorgaan, dan doen wij er aan mee en is De
Kampingerhof die dag gesloten. Zodra er officieel meer bekend is, brengen we u op de
hoogte.

Sint
Dinsdag 5 december brengt Sinterklaas van half 10 tot 12 uur een
bezoek aan onze school. Wij ontvangen hem en zijn Pieten om half
10 op het schoolplein.
Om kwart voor 12 mogen de ouders/verzorgers van de onderbouw
(groep 2, 3, 4) nog even het laatste stukje van het Sinterklaasfeest
meevieren.
Zorgt u er wel voor dat u de liedjes kent!
Zoals u al weet zijn de kinderen om 12 uur vrij.

We hopen dat dit weekend een Piet langskomt, zodat we
maandagmorgen allemaal iets in de schoen of het vak hebben.
Kramenhuis de Snuusterij
Zoals u al weet hebben we een gratis kraam bij Kramenhuis de Snuusterij in Appelscha
voor de maanden oktober, november en december.
De opbrengst tot nu toe is €127,95. Een leuk extraatje bij de ouderbijdrage die u
bijdraagt voor activiteiten op school.
Er kunnen nog steeds spulletjes voor de verkoop ingebracht worden.
Hilda Blaauw (van de administratie) regelt dit.
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Activiteitencommissie Kampingerhof

Kerstfeest
De activiteitencommissie, bestaande uit Agnes Nabli, Hendrika Koopmans en Jacquelien
Jonker, is druk bezig met het organiseren van het kerstfeest op vrijdagmorgen 22
december.
Uw kind krijgt vandaag een brief mee, waarin uw medewerking wordt gevraagd bij het
bereiden van hapjes en hulp bij de maaltijd. Wilt u het briefje vóór 8 december 2017
inleveren bij de leerkracht van uw kind?
De commissie beheert ook een Facebookpagina: Activiteiten Kampingerhofschool

Kerstmarkt
Op donderdag 21 december houdt de Kampingerhof haar jaarlijkse, supergezellige
kerstmarkt.
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken!
Wie wil ons op 21 december helpen met:
 Klaarzetten en versieren
 Verkopen van spullen
 Oliebollen bakken en verkopen
U kunt het doorgeven aan de leerkracht van uw kind, of aan Hilda Blaauw
(administratie@sbodekampingerhof.nl)

Kerstbakjes maken
In de week vóór de kerstvakantie worden in alle klassen kerstbakjes gemaakt.
Wilt u maandag 18 december uw kind het volgende meegeven:
Een bakje, een kaars, steekschuim, wat groen en versieringen.

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
4 december ‘17
5 december ‘17
De Triade
De Kampingerhof
Sinterklaasfeest
11 december ‘17
12 december ‘17
De Kampingerhof De Triade
Staking?
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Woensdag
6 december ‘17
afwezig

Donderdag
7 december ‘17
De Kampingerhof

Vrijdag
8 december ‘17
De Triade

13 december ‘17
afwezig

14 december ‘17
De Triade
Middag afwezig

15 december ‘17
De Kampingerhof
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