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agenda
22 mei t/m 1 juni
6 juni
20 juni
3 juli
10 juli
13 juli
16 juli
20 juli

Citotoetsen
Rodeloperloop
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij!
Schoolreis bovenbouw en schakelklas
10 minutengesprekken met rapport
Afscheid schoolverlaters
Schoolreis onder- en middenbouw
Laatste schooldag. Iedereen is om 12.00 uur vrij!

Middenbouw bezoekt de Taletún
We gingen met auto’s naar Leeuwarden. Daar moesten we nog een stukje lopen naar de
Taletún. We gingen eerst even wat eten. Toen kregen we briefjes met opdrachten. We
moesten palen meten, welke de dikste was. Bij elke paal kregen we een letter en die
maakten het woord: VERA.
Er was ook iets met een ding dat we moesten bewegen en dan konden we woorden
ontdekken. Die werden het woord LETTERALFABET.
De buizen maakten geluid. Bij de brug zat de goede buis met het woord DUIKBOOT.
Toen wisten we dat Vera weer met boot (boat in het Fries) weg was gegaan. En toen
ging de toeter. We hebben nog gegeten in het park en toen gingen we weer naar school.
We vonden het heel erg leuk!
Namens de klas, Mike en Dylan

Administratie
Vanaf maandag 28 mei is Tetsje Kerkstra is onze nieuwe kracht op de administratie. Ze
gaat de leerlingenadministratie en de financiën verzorgen. Dit doet ze nu al voor
verschillende scholen van de stichting Comprix. Ze is op maandagmiddag aanwezig op
de Kampingerhof.
We zijn erg blij dat de vacature op korte termijn vervuld is door een ervaren collega!
Aanwezigheid
Maandag
28 mei ‘18
De Kampingerhof
4 juni ‘18
De Triade

Nieuwsbrief

Dinsdag
29 mei ‘18
De Triade
5 juni ‘18
De Kampingerhof
Middag afwezig

Woensdag
30 mei ‘18
Martine De
Triade
6 juni ‘18
Martine De
Kampingerhof

1

Donderdag
31 mei‘18
De Triade

Vrijdag
1 juni ‘18
De Kampingerhof

7 juni ‘18
De Kampingerhof

8 juni ‘18
Afwezig

SBO De Kampingerhof

