“Nieuwsbrief” 14 september 2018
www.sbodekampingerhof.nl

Een kleurige start
Wat hebben we een fantastische zomer gehad! Veel zon en mooi weer. Alle tijd om
lekker buiten te spelen, te zwemmen en te genieten.
In de vakantie is er in de Kampingerhof hard gewerkt. De school is van binnen helemaal
geschilderd. Alle muren zijn opnieuw gewit en de deuren… zijn oranje!
Het schilderwerk is nog niet helemaal klaar. Een aantal duren moeten nog grijs
geschilderd worden.
Een frisse start voor een nieuw schooljaar!

Belangrijk! Gegevens controleren
Af en toe ontdekken we dat de adresgegevens in onze administratie niet kloppen.
Tijdens de startgesprekken krijgt u de adresgegevens mee. Wilt u deze controleren en
met de verbeteringen teruggeven aan de leerkracht van uw kind?
De emailadressen die hier op staan worden gebruikt voor het verzenden van de
nieuwsbrief en andere nieuwsberichten. Het is dus van belang dat deze voor beide
ouders kloppen! Omdat nog niet alle gegevens kloppen krijgt u deze eerste nieuwsbrief
op papier.
Inleveren tot vrijdag 21 september!

Denkt u aan de startgesprekken op dinsdag 18 september?
Leerpunt van de week
Dit jaar besteden we op een andere manier aandacht aan sociale vaardigheden.
Elke week staat er een leerpunt centraal. Op maandag wordt het leerpunt aan de hele
school aangeboden in het speellokaal. In alle klassen wordt de rest van de week
geoefend en hangt de poster met het stappenplan.
In de agenda staat welk leerpunt aan de beurt is. Op het laatste blad vindt u de
leerpunten van de eerste twee weken en de leerpunten van de volgende twee weken.
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De groepsindeling:

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.
Verder werken de volgende personeelsleden op de Kampingerhof:
Joke de Jong-Oosterloo – onderwijsassistent
Karin Stellingwerf – kinderoefentherapeut - woensdag
Veronique Doorn – logopedist – maandag en woensdag
Klaas van der Berg – conciërge - maandag
Tetsje Kerkstra – administratrice - maandagmiddag
Yvonne van Dijk – intern begeleider – maandag en vrijdag
Martine van Vondel – directietaken – donderdag, zie schema voor aanwezigheid
Tineke Schepers – directeur – maandag t/m vrijdag, zie schema voor aanwezigheid

Schooltijden
Groep 1 / 4
Groep 5 / 8

Maandag
8.30-14.45
8.30-14.45

Dinsdag
8.30-14.45
8.30-14.45

Woensdag
8.30-12.15
8.30-12.15

Donderdag
8.30-14.45
8.30-14.45

Vrijdag
8.30-12.00
8.30-14.45

Pauzetijden
Kleine pauze: 10.30-10.45
Eten: 12.00-12.15
Grote pauze: 12.15-12.45
Gymtijden
Alle groepen gymmen op maandag en vrijdag.

Godsdienstonderwijs en Humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO)
De kinderen van groep 7 en 8 kunnen vrijwillig godsdienstlessen of lessen humanistisch
vormingsonderwijs volgen op donderdagmiddag onder schooltijd. Ze hebben een briefje
mee gekregen met verdere informatie en een opgavestrookje.
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Maandag

Dinsdag

Agenda September 2018
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3
Leerpunt:
Voorstellen
en
Kennismaken

4

5

6

7

8

9

10
Tineke: K’hof
Leerpunt:
Een vraag
stellen

11
Tineke: Triade

12
Tineke: K’hof

13
Martine:
Triade

14
Tineke: Triade

15

16

17
Tineke:
Triade
Leerpunt:
Een praatje
maken

18
Tineke: K’hof

19
Tineke:
Triade

20
Martine: K’hof

21
Tineke: K’hof

22

23

24
Tineke: K’hof
Leerpunt:
Luisteren

25
Tineke: Triade

26
Tineke: K’hof

27
Martine:
Triade

29

30

Startgesprekken

Groep 8:
Sportdag
Comprix
28
Tineke: Triade

Op zaterdag 15 september a.s. organiseert Lionclub Ooststellingwerf voor de derde keer de
belevingswandeltocht ‘Appelstap’.
Wandelen in het Drents-Friese Wold is nooit meer hetzelfde na Appelstap. Dit is geen
normale wandeltocht, maar een unieke belevenis. Start in het licht en eindig in de schemer.
Laat u onderweg verrassen door muziek, licht, vuur en theater. Ontdek plekjes die u nog
nooit gezien heeft en verken de prachtige omgeving.
Een wandeltocht voor iedereen!
Én het mooiste is...Iedereen kan en mag meedoen aan Appelstap. Jong en oud, klein en
groot, wandelend of in een rolstoel. Vier prachtige routes van 5, 10, 15 en 30 kilometer.
Bekijk de route en loop mee! Ze starten en eindigen allemaal op de Boerestreek in
Appelscha. Voor kinderen is er een speciale ‘Klokhuistocht’ (5 km) met een speurtocht.
Zet 15 september maar vast in uw agenda.
Activiteiten onderweg,
Onderweg is er van alles te beleven; acteurs, een rode neus, kampvuur, een geweldige
band, free running, een labyrint, een krakende deur!
Jouw inschrijving is een donatie voor een van de goede doelen. Dit jaar lopen we voor Clini
Clowns, Spieren voor Spieren en ALS Nederland.
Voor informatie zie: https://www.lionsooststellingwerf.nl/2018/07/17/goede-doelen-video/

Nieuwsbrief

3

SBO De Kampingerhof

Nieuwsbrief

4

SBO De Kampingerhof

Hierbij willen wij u graag informeren dat Dummie de Mummie samen met Tosca Menten bij
ons in de winkel komt. Een unieke kans voor uw leerlingen om ze in het echt te ontmoeten!
Wanneer: Woensdag 26 september.
Voor wie: Alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8.
Hoeveel kinderen: Er is plaats voor maximaal 100 kinderen, de ouders mogen natuurlijk ook
mee. Let op, vooraf opgeven is noodzakelijk. Bij voorkeur telefonisch (0516-512145). (Vol =
vol).
Programma:
Vanaf 14:00 uur: verkleden als mummie in de bibliotheek. (Wij zorgen voor voldoende wcpapier :-)
15:15 uur: Vertrek met alle mummies vanuit de bieb richting de Bruna.
16:00 uur: Dummie de Mummie & Tosca Menten komen in de Bruna samen met de
verklede kinderen er een feestje van maken.
Tosca Menten vertelt een half uurtje over haar nieuwste boek "Dummie de Mummie en de
schat van Sohorro". Hierna is er nog volop gelegenheid voor foto's en signeren.
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