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www.sbodekampingerhof.nl

agenda
15 september
19 september
27 september
4 t/m 15 oktober
21 t/m 29 oktober

Comprix sportdag voor schoolverlaters in Wolvega
Kennismakingsgesprekken voor ouders en kinderen
Vergadering medezeggenschapsraad
Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’
Herfstvakantie

De kop is er af…
Het schooljaar 2017-2018 is inmiddels al weer een week oud. Op maandag 4 september
stonden de deuren weer open voor alle kinderen. Veel kinderen hebben een nieuwe klas
en een andere juf of meester. Voor een aantal kinderen is het een start op een nieuwe
school geweest. En een deel van de kinderen kon weer naar hun vertrouwde lokaal en
meester of juf.
Op dinsdag 19 september voeren we kennismakingsgesprekken. Tijdens deze
gesprekken kunnen u en de leerkracht zaken uitwisselen die van belang zijn voor goed
onderwijs aan uw kind. Uw kind is hierbij van harte welkom. We gaan er van uit dat u
deze middag of avond kunt komen!
Op deze avond krijgt u ook informatie over communiceren via ClassDojo. Coenraad
Kerckhoffs heeft dit vorig jaar uitgeprobeerd met de ouders van zijn klas. Dit jaar gaan
we het in de hele school invoeren.
U heeft vast al iets gehoord over de kans dat er op donderdag 5 oktober gestaakt wordt
door de leerkrachten in het basisonderwijs. U hoort zo spoedig mogelijk hoe de
Kampingerhof hiermee om zal gaan.
We wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar!

Sportdag voor schoolverlaters
Op vrijdag 19 september wordt de sportdag georganiseerd voor de oudste leerlingen van
de basisscholen van Comprix. De sportdag vindt plaats in Wolvega. De kinderen die
meegaan, krijgen een briefje mee met verdere informatie.
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ClassDojo
ClassDojo is een app die gratis te downloaden is. In ClassDojo heeft iedere groep een
eigen, digitale omgeving. Alle ouders zijn lid. Het is een snelle en gemakkelijke manier
om over en weer contact te hebben. De leerkracht kan berichtjes, foto’s en video’s delen
die de groep aan gaan. Individuele berichtjes over het wel en wee van uw kind en de
ontwikkelingen die het doormaakt kunnen door middel van foto’s of berichtjes gedeeld
worden. Ouders en leerkrachten kunnen elkaar gemakkelijk op de hoogte houden. Er is
een grotere betrokkenheid over en weer.
We gaan de ClassDojo de komende tijd uitproberen. Tijdens de kennismakingsavond
ontvangt u nadere informatie en inloggegevens.
Gymtijden 2017-2018 :
Maandag
13.00-13.45
13.45-14.30
Vrijdag
13.00-13.45
13.45-14.30

Onderbouw en Middenbouw
Bovenbouw en Schakelklas
Middenbouw
Bovenbouw en Schakelklas

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op maandag en vrijdag gymkleren bij zich heeft?

De schoolafspraken
Binnen de school gelden voor alle kinderen dezelfde afspraken. Deze
schoolafspraken zijn duidelijk zichtbaar in de groepen aanwezig.
Afspraken worden besproken in de groepen en regelmatig herhaald.
Dit zijn onze schoolafspraken:
Wij noemen
andere kinderen
bij hun naam.

Wij laten elkaar
ongestoord spelen en werken.

Wij luisteren naar
“nee” en “hou op”.

Wij zeggen
het rustig
als we iets
niet leuk vinden.
Wij zijn zuinig
op spullen
van onszelf en
van anderen.
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Oosterwolde, 8 september 2017

Aan de ouders en verzorgers,
U wordt uitgenodigd om op dinsdag 19 september te komen kennismaken met de
leerkracht van uw kind.
Tijdens de 10-minutengesprekken kunt u informatie uitwisselen over de gang van
zaken in de groep, het komende schooljaar en zaken die van belang zijn voor de
ontwikkeling van uw kind.
Vragen die u of uw kind hebben, kunnen gesteld worden.
Uw kind is van harte welkom bij de gesprekken.
Omdat we het erg belangrijk vinden om elkaar goed te kennen, gaan we er van uit
dat u komt. Ook als uw kind dezelfde leerkracht heeft is het fijn als u komt. Er zijn
misschien wel zaken die passen bij het leerjaar van uw kind.
U kunt uw voorkeur voor de middag of de avond aangeven op het briefje.
Wilt u het briefje vóór donderdag 14 september inleveren bij de leerkracht van uw
kind?
Met vriendelijke groet,
Team De Kampingerhof

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouders/verzorgers van :………………………………………………………………
Komen op de kennismakingsgesprekken op dinsdag 19 september 2017
en hebben voorkeur voor middag / avond.
Mijn kind is wel / niet aanwezig bij het gesprek.
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