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agenda
13 maart
21 maart
28 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april
3 april
5 april

Vergadering Medezeggenschapsraad
Open dag scholen Comprix
De Grote Rekendag
Techniektoernooi
Paasvakantie
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Bezoek voorstelling ‘Praat me er niet van’

Open dag Comprix
Op woensdag 21 maart hebben alle scholen van Comprix een open dag.
Op de Kampingerhof zijn ouders van harte welkom van 9.00 tot 12.00 uur om binnen te
lopen en informatie te ontvangen over het onderwijs op onze school voor speciaal
basisonderwijs.

De Grote Rekendag

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat
van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen
is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De Grote Rekendag 2018 vindt plaats
op woensdag 28 maart 2018. Het thema van deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’.
Dit schooljaar doen we hier aan mee! De leerkrachten bedenken een programma waarbij
de kinderen systematisch gaan nadenken tijdens activiteiten die in het teken staan van:
Inventariseren, stapelen, verplaatsen, coderen.
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Techniektoernooi
Ook dit jaar doen we weer mee aan het techniektoernooi. Voor de Noordelijke provincies
is de wedstrijd op donderdagmiddag 29 maart op de Hanzehogeschool in Groningen.
Het Techniek Toernooi is een techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het
basisonderwijs. In teams van maximaal vier, werken de kinderen aan een technische
opdracht. Van elke opdracht gaat één team naar de wedstrijd. Ouders van de kinderen
die mee gaan worden ingelicht door de leerkracht.
Wat leren de kinderen?
 Ze maken kennis met natuurwetenschappelijke basisprincipes.
 Ze leren onderzoeken en ontwerpen.
 Ze worden uitgedaagd te werken volgens een vooraf uitgedacht werkplan.
 Ze leren samen te werken.
 Ze ontdekken dat wetenschap en techniek leuk is; veel minder ingewikkeld dan
ze misschien dachten.
Dit jaar staan de uitdagingen in het teken van het thema ‘Water’.
Dit zijn de uitdagingen:
Groep 3 en 4
HET WIEBELENDE WATERINSECT

Welk team bouwt zo snel mogelijk 5 waterinsecten die tegelijkertijd op
het wateroppervlak blijven staan?

Groep 5 en 6
DE RIJZENDE ROEIBOOT

Welk waterrad sleept het roeibootje zo hoog mogelijk een helling op?

Groep 7 en 8
DE DANSENDE DUIKBOOT

Welke duikboot komt na drie minuten weer boven drijven?

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
12 maart ‘18
13 maart ‘18
De Kampingerhof De Triade
Middag afwezig
19 maar t‘18
20 maart‘18
De Kampingerhof De Triade
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Woensdag
14 maart ‘18
Directieoverleg

Donderdag
15 maart ‘18
De Kampingerhof

Vrijdag
16 maart ‘18
De Triade

21 maart ‘18

22 maart ‘18
De Triade

23 maart ‘18
De Kampingerhof
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