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agenda
24 april
27 april t/m13 mei
22 mei
23 mei
19 t/m 21 mei
6 juni
20 juni

10-minutengesprekken
Meivakantie
Middenbouw gaat naar de Taletún in Leeuwarden.
Schoolkorfbaltoernooi
Pinkstervakantie
Rodeloperloop
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij!

10-minutengesprekken
Op dinsdag 24 april zijn er weer 10-minutengesprekken.
Middenbouw bezoekt de Taletún
Op 22 mei bezoekt de middenbouw de Taletún in
Leeuwarden. In de Taletún draait het om taal. De
kunstenaars Sibe Jan Kramer, Machiel Braaksma en
Bouke Groen hebben kunstwerken gemaakt. De
kinderen gaan in groepjes door de tuin en doen
verschillende activiteiten.

Afscheid Hilda Blaauw
Na vele jaren de administratie van de Kampingerhof te
hebben verzorgd, gaat Hilda Blaauw per 30 april a.s.
hiermee stoppen. Ze heeft het thuis druk met onder
andere het eigen bedrijf. We vinden het erg jammer dat
Hilda stopt.

Koningsspelen
Na het hijsen van de vlag door Patrick (onze oudste leerling) en Jesse (onze jongste
leerling) en een ontbijtje in de klas, gingen alle kinderen in groepjes aan de slag met de
spelletjes die op het versierde plein klaarstonden. Een ijsje in de pauze mocht natuurlijk
niet ontbreken op deze prachtige, zonnige Koningsspelen. ’s Middags hebben de
kinderen zich vermaakt in het zwembad. We kijken terug op een gezellige en sportieve
dag georganiseerd door de Activiteitencommissie.
We willen alle ouders hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet!
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De ‘Rodeloper loop’
Loopsportvereniging Invictus organiseert dit jaar op 6 juni de jaarlijkse Rodeloper loop.
Binnenkort krijgen de kinderen de inschrijfformulieren mee.
Om de kinderen hier goed op voor te bereiden verzorgt LSV Invictus trainingsclinics in
Oosterwolde, Appelscha, Oldeberkoop en Haulerwijk. Deze clinics worden verzorgd door
ervaren en gediplomeerde Invictustrainers.
De clinics zullen worden gehouden op woensdagmiddag 16 mei, aanvang 16.00 uur en
de startplaatsen zijn:
Oldeberkoop – Koepelbos
Oosterwolde – Bos bij Rikkingahof
Appelscha – Bosberg
Haulerwijk – ’t Blauwe Bos
Bezoek woordonderzoeker in de onderbouw.
Donderdag 12 april hebben we een bezoek gehad van een heuse woordonderzoeker van
Tressoar. Samen met hem hebben de kinderen zelf meegebrachte woorden gelegd met
diverse materialen en woorden onderzocht op rijmen en verwantschap (wat hoort erbij?)
We weten nu veel meer over onze woorden.
Projectweek “SAMEN BEWEGEN”
De afgelopen week hebben we diverse activiteiten gehad rond het thema “Samen
bewegen”. Dinsdagmiddag hebben we met de hele school 4,5 kilometer gewandeld in de
natuur rond Oosterwolde. Woensdagmorgen hebben we gezelschapsspelletjes gespeeld.
Ook hier was samenwerken en leren verliezen een belangrijk doel. Donderdagmiddag
stond in het teken van FREERUNNING. Een aantal oudste leerlingen had in de sporthal
een freerunningparcours uitgezet. Alle groepen hebben hiervan genoten.

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
23 april ‘18
24 april ‘18
De Triade
De Kampingerhof
Middag afwezig
Meivakantie tot en met 13 mei 2018
14 mei ‘18
15 mei ‘18
De Kampingerhof De Triade
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Woensdag
25 april ‘18
Martine Triade

Donderdag
26 april ‘18
De Kampingerhof

Vrijdag
27 april ‘18
Vrij ivm
Koningsdag

16 mei ‘18
Martine Triade
Tineke afwezig

17 meil‘18
Tineke afwezig

18 mei ‘18
De Kampingerhof
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