“Nieuwsbrief” 6 juli 2018
www.sbodekampingerhof.nl

Agenda
10 juli
13 juli
16 juli
20 juli

10 minutengesprekken met rapport
Afscheid schoolverlaters. De andere kinderen zijn om
12.00 uur vrij!
Schoolreis onder- en middenbouw
Laatste schooldag. Iedereen is om 12.00 uur vrij!

Afscheid schoolverlaters
Op vrijdag 13 juli nemen we afscheid van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs
gaan. De andere kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij!

Pannenkoeken eten
Op vrijdag 20 juni, de laatste schooldag, sluiten we dit schooljaar af met een heerlijke
pannenkoekenlunch.
Als u zin heeft om een stapeltje pannenkoeken voor ons te bakken, dan kunt u zich
opgeven via de Classdojo of bij de leerkracht van uw kind.

Organisatie 2018-2019
Onze intern begeleider Wiekie Bult stopt aan het eind van dit schooljaar met werken.
De nieuwe IB-er wordt Yvonne van Dijk. Ze is op dit moment ook al IB-er op SBO De
Triade in Wolvega. Zoals het nu lijkt zal ze op maandag en vrijdag op de Kampingerhof
aanwezig zijn.
Tamara van der Vliet is op dit moment regelmatig weer op school te vinden op
maandag-, dinsdag- en woensdagochtend. Als haar re-integratie na haar langdurige
afwezigheid zo voorspoedig blijft verlopen, dan start ze na de zomervakantie weer.
Martine van Vondel blijft een dag in de week als plaatsvervangend directeur beschikbaar
voor beide scholen. Dit betekent dat ze, net als nu, één keer in de veertien dagen een
dag op de Kampingerhof is.
Veronique Doorn gaat naast haar uren op de Kampingerhof, ook aan het werk als
logopediste op de Triade.
Volgend schooljaar beginnen we met vier groepen. De verdeling was dit jaar een grote
puzzel. Dit vooral vanwege de grote aantal kinderen die naar groep 6 gaan. Maar we zijn
er weer uit gekomen! In verband met de wet op de Privacy geven we geen
leerlingenlijsten mee. In principe gaat uw kind door naar de volgende groep. Bij twijfel
kunt u de leerkracht van uw kind vragen in welke groep hij/zij volgend jaar komt.
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De verdeling van de leerkrachten ziet er als volgt uit:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 t/m 4

Groep 6

Groep 5 en 7

Ria Kleef
Irma Regtop
Ria Kleef
Irma Regtop
Ria Kleef

Ina Pruntel

Afina Hoekstra

Ina Pruntel

Femma Vink

Tamara van
der Vliet
Tamara van
der Vliet
Tamara van
der Vliet

Femma Vink

Ria Kleef
Irma Regtop
Ria Kleef
Irma Regtop
’s middags vrij

Femma Vink
Femma Vink

Groep 8,
schakelklas
Coenraad
Kerckhoffs
Coenraad
Kerckhoffs
Afina Hoekstra
Coenraad
Kerckhoffs
Coenraad
Kerckhoffs

Ina Pruntel Werkt ook op woensdag en donderdag. Afina Hoekstra werkt ook op dinsdag
en donderdag. Zij geven die dagen onder andere (extra) instructie aan verschillende
groepen kinderen.
De kalender voor het komende schooljaar is bijna klaar. Deze en andere praktische
zaken ontvangt u in de laatste nieuwbrief voor de zomervakantie.

Schoolreis Bovenbouw en Schakelklas
Om kwart voor negen gingen we naar buiten om ons op te stellen in een rij van twee.
Om negen uur gingen we fietsen naar de Roggeberg om te laser gamen. Anderhalf uur
gingen we laser gamen. Toen gingen we op de fiets naar Duinenzathe. Toen we daar
aankwamen gingen we een patatje eten. Toen we klaar waren spraken we een plek af
om te verzamelen. Toen het weer tijd was gingen we weer op de fiets naar school.

Afscheid Wiekie Bult
Na bijna 40 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt gaat Wiekie Bult stoppen met
werken. Als leerkracht heeft ze op verschillende scholen van Comprix gewerkt in groep 1
en 2. De langste tijd heeft ze gewerkt op OBS De Stam in Langedijke. Daar werd ze ook
Intern Begeleider. Na de sluiting van De Stam, nu drie jaar geleden, kwam ze voor twee
dagen in de week als IB-er bij ons op De Kampingerhof.
Op woensdag 18 juli nemen we afscheid van Wiekie. Als u de behoefte heeft om een
handje te schudden, dan bent u van harte welkom op 18 juli rond 12.15 uur.

Comprix College
Vanaf volgend schooljaar komt het Comprix College bij ons op de bovenverdieping.
Het Comprix College is een onderwijspunt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van
alle Comprix scholen in Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. De kinderen
bezoeken in verschillende groepen één dag in de week dit onderwijspunt. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website www.comprixcollege.nl. Deze is ook te bereiken
via de link die op onze website staat.
Op dit moment vindt de verhuizing plaats. Dit zorgt vooral op de bovenverdieping en in
de hal voor enige overlast.
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