“Nieuwsbrief” 17 november 2017
www.sbodekampingerhof.nl

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

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

Dinsdag 12 december landelijke staking
De vakbonden hebben opnieuw een landelijke stakingsdag aangekondigd op dinsdag 12
december a.s. U hoort zo spoedig mogelijk van ons wat wij op deze dag gaan doen.

Feesten in de school.
Inmiddels zijn de eerste feestjes weer geweest. Met Sint Maarten hebben de kinderen
van de onderbouw goed gezongen voor de hele school. Zij zijn daarvoor passend
beloond. Wij zijn erg trots op onze goede zangers
Het Voorleesontbijt is zeer succesvol verlopen. De kinderen hebben goed gegeten. Wij
bedanken de voorlezers hartelijk voor hun bijdrage aan de sfeer.
Foto’s van deze feestjes kunt u vinden op de website.

Sinterklaas
Dit weekend komt Sinterklaas aan in Nederland. Op de Kampingerhof besteden we
natuurlijk aandacht aan de verjaardag van de Goede Sint.
Op dinsdagmorgen 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken. We hopen dat
hij ook pieten mee neemt. We maken er met elkaar een gezellig feest van.
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij!!
De onderbouw van juf Kleef:
Als Sinterklaas op school is aangekomen, gaan de kinderen van de onderbouw in
groepjes activiteiten doen. Elk groepje heeft dan tijd om Sinterklaas te praten. Aan het
eind van de morgen, neemt de onderbouw afscheid van Sint en zijn pieten. Ouders en
andere belangstellenden van de onderbouw zijn daarbij van harte welkom.
De kinderen krijgen een brief mee met alle informatie.
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De andere groepen:
In de middenbouw, bovenbouw en schakelklas worden lootjes getrokken. De kinderen
kopen een cadeautje voor elkaar. Het cadeautje wordt verpakt in een surprise en er
wordt een leuk gedicht bij gemaakt. Op internet zijn heel veel ideeën en tips te vinden.
Maandag 20 november worden de lootjes getrokken. De kinderen krijgen een brief mee
met alle informatie!

Als u een vraag heeft of als uw kind hulp nodig heeft, dan kunt u contact met ons
opnemen.

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
20 november ‘17
21 november ‘17
De Triade
De Kampingerhof
Middag afwezig
27 november ‘17
28 november ‘17
Kampingerhof/
Kampingerhof/
Triade
Triade
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Woensdag
22 november ‘17
De Triade

Donderdag
23 november ‘17
De Kampingerhof

Vrijdag
24 november ‘17
De Triade

29 november ‘17
De Kampingerhof

30 november ‘17
De Kampingerhof
Ochtend afwezig

1 december ‘17
De Triade
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