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

Kerstmarkt
Kerstviering. Iedereen is om 12.00 uur vrij!
Kerstvakantie

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.

Kerstfeest
Op vrijdag 22 december vieren we het kerstfeest met een heerlijke, gezamenlijke
brunch. De Activiteiten Commissie verzorgt dit met hulp van heel veel ouders.
Het is al weer een tijdje geleden dat we het kerstfeest zo chique gevierd hebben op de
Kampingerhof. We hebben er zin in!
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij!

Kijk ook op Facebook: Activiteiten Kampingerhofschool
Staking
We danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking tijdens de staking van afgelopen
dinsdag. We hopen dat de regering begrijpt dat het onderwijs aan uw kind(eren) meer
aandacht verdient!
Circuit onder- en middenbouw
Met ingang van januari gaan wij weer starten met het creativiteitscircuit.
Dit circuit draait op donderdagmiddag van 13.45 tot 14.30 uur. De kinderen werken 12
weken lang aan verschillende onderdelen zoals: koken, timmeren, kleien, textiel,
techniek en gezelschapsspel.
Hiervoor hebben wij de hulp van enkele ouders nodig. Kunt u vanaf 11 januari, 12
weken lang elke donderdagmiddag vanaf 13.30 tot 14.45 helpen. Meldt u zich dan aan
bij de leerkrachten van de onder- of middenbouw.
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Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
18 december ‘17
19 december ‘17
20 december ‘17
De Triade
De Kampingerhof De Triade

Donderdag
21 december ‘17
De Triade

Vrijdag
22 december ‘17
De Kampingerhof

8 januari ’18
De Kampingerhof

11 januari ‘18
De Triade

12 januari ‘18
De Kampingerhof

9 januari ‘18
De Triade

10 januari ‘18
De Kampingerhof

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017, dus wensen we iedereen alvast

Na de kerstvakantie starten we weer op maandag 8 januari 2018!
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