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SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas brengt ook dit jaar weer een bezoek aan de Kampingerhof.
Hij komt gewoon op woensdag 5 december.
Hij heeft aangekondigd dat hij met de bus komt. Hij zal
tegen half 10 op het busstation arriveren. De kinderen
van de onderbouw halen hem dan op.
Op school vieren we het feest.
De oudere groepen hebben lootjes getrokken. Ze
maken een surprise en een gedicht en kopen een klein
cadeautje voor elkaar.
De onderbouw viert feest met Sinterklaas en de Pieten.
De ouders van de onderbouw kunnen vanaf
half 12 bij het afscheid van Sinterklaas aanwezig zijn.
Na afloop kan uw kind mee naar huis.

Herhaling: Oortjes voor bij de Chromebooks
In het eerste deel van dit schooljaar hebben we 15 Chromebooks gekregen voor gebruik
in de klassen. In alle groepen wordt er regelmatig mee gewerkt. Voor de
luisteroefeningen is het van belang dat kinderen hun eigen oortjes hebben om te
gebruiken. Tegenwoordig krijg je regelmatig oortjes bij producten.
Onze vraag: als u oortjes over heeft, wilt u die dan meegeven aan uw kind om
te gebruiken bij de chromebooks?
Schoolfruit
De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag fruit op school. Op
maandag en vrijdag moet u zelf de pauzehap verzorgen!
Sponsorloop
Twee stagiaires van het buurtsportwerk gaan in januari naar Indonesië om te gaan
werken in een weeshuis. Ze organiseren nu acties om sportattributen te kunnen kopen
voor het weeshuis. Ze organiseren op de basisscholen in Oosterwolde sponsorlopen. Op
maandag 26 november komen ze in de klas om uitleg aan de kinderen te geven. De
kinderen krijgen een formulier mee om sponsors te zoeken.
De sponsorloop is op maandag 10 december tijdens de gymnastieklessen in de sporthal.
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Prima aanpak
We leren dat er verschil is tussen plagen en pesten. Plagen is soms grappig en soms
vervelend en hoort bij het samenleven. Pesten is gemeen en mag niet gebeuren.

De verschillende rollen die we met de kinderen bespreken zijn:
·
De gepeste
·
De pester
·
De meeloper
·
De verdediger
·
De buitenstaander

Agenda November 2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

19
Tineke Triade

20
Tineke K’hof
Middag
afwezig

21
Tineke Triade

22
Martine K’hof

23
Tineke K’hof
Ochtend
afwezig

24

25

26
Tineke K’hof

27
Tineke Triade

28
Tineke K’hof

29
Martine Triade

30
Tineke
congres

1 dec

2 dec

Agenda December 2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

3
Tineke Triade
Surprises
inleveren
10
Tineke Triade
Sponsorloop

4
Tineke Triade
Sinterklaas

5
Tineke K’hof
Sinterklaasfeest

6
Martine K’hof

7
Tineke K’hof

8

9

11
Tineke K’hof

12
Tineke Triade
Ochtend SBOdirectieoverleg

13
Martine Triade

14
Tineke K’hof

15

16

17
Tineke K’hof

18
Tineke Triade
Middag MDO

19
Tineke hele dag
directieoverleg

20
Martine K’hof
Tineke Triade
Kerstviering

22

23

kerstvakantie

kerstvakantie

kerstvakantie

kerstvakantie

21
Tineke K’hof
Kinderen
zijn om
12.00 vrij!
kerstvakantie
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