“Nieuwsbrief” 1 maart 2019
www.sbodekampingerhof.nl
Geen staking op 15 maart
In de week van 11 t/m 15 maart er wordt er landelijk actie gevoerd in het onderwijs. Op
vrijdag 15 maart is er een staking en demonstratie op het Malieveld in Den Haag.
De Kampingerhof is op 15 maart geopend en er wordt gewoon les gegeven!

Organisatie na de voorjaarsvakantie
Na de voorjaarsvakantie zijn er een paar zaken veranderd in de organisatie van de
Kampingerhof.
Femma Vink werkt nu 5 dagen en is dus de hele week juf van groep 5/7.
Ina Pruntel werkt vanaf de voorjaarsvakantie weer 4 dagen in de week en is op
maandag vrij. Afina Hoekstra geeft op maandag les aan groep 6.
Voor extra ondersteuning in groep 6 is Hiltsje Jongsma op maandag, dinsdag en
donderdag bij ons op school als onderwijsassistent.

Groep 7 naar het Rijksmuseum
Op donderdag 7 maart gaan de kinderen van groep 7 samen met juf Vink en juf Regtop
met de trein naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Ze gaan de tentoonstelling over schilder Rembrandt van Rijn bekijken.

Betaling ouderbijdrage en schoolreis
De bedragen zijn voor dit schooljaar vastgesteld op:
Vrijwillige ouderbijdrage:

€25,-

Schoolkamp groep 7, 8, schakelklas:
Schoolreis groep 5,6:
Schoolreis groep 1 t/m 4:

€75,€30,€30,-

U kunt deze bedragen overmaken op: NL45RABO0349967970. T.n.v. school
voor speciaal onderwijs. Onder vermelding van de naam van uw kind.
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Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen kunnen vanwege financiële middelen niet meedoen aan
activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Leergeld wil kinderen mee laten
doen!
Het is onder andere mogelijk om via Leergeld een bijdrage te krijgen voor het
schoolreisje.
De gemeente Ooststellingwerf werkt samen met Stichting Leergeld Friesland-Oost
(www.leergeld.nl/frieslandoost)
Folders van Kindpakket en Leergeld zijn bij ons op school aanwezig.

Bovenbouw/schakelklas op bezoek bij andere basisscholen
Samen met de basisscholen van Comprix in Oosterwolde hebben we een plan bedacht
om eens bij elkaar op school te kijken.
De kinderen van groep 8 (bovenbouw/schakelklas) mogen bedenken op welke school ze
wel eens willen kijken. Ze kunnen kiezen uit OBS De Toekan, OBS Buttinga en OBS
Boekhorst.
Op maandagmiddag 11 maart gaan ze een uurtje naar de school van voorkeur voor een
rondleiding.
De kinderen uit groep 7 verzorgen samen met juf Vink een rondleiding aan onze gasten.

Projectweek ‘Verdwalen in verhalen’
Ons project staat dit jaar in het teken van verhalen. Samen met Klaasje Herder van de
Bibliotheek op School hebben we al een heleboel plannen gemaakt.
Bij de opening van de projectweek op maandag 11 maart komt Charlotte Dematons bij
ons op school. Ze is illustratrice van kinderboeken.
Op dinsdag 12 maart geeft Histotolk Frank Spijkers twee voorstellingen op school.
Frank Spijkers geeft op woensdag 13 maart en maandag 18 maart creatieve workshops
in alle groepen.
Op dinsdag 19 maart verzorgt Lianne Jacobs dans- en expressie workshops.
Tussendoor worden in alle groepen allerlei activiteiten gedaan rondom verhalen.
Om alvast in de agenda te zetten:
De presentatie van de projectweek is op donderdag 21 maart van 5 tot 6 uur en
belooft de moeite waard te worden!
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Promotiefilmpje en Wet op de Privacy
De Bibliotheekservice Friesland (BSF) wil graag een promotiefilmpje maken
over het bezoek van Charlotte Dematons op de Kampingerhof en de tekening
Zinspinsels.
In het kader van de wet op de privacy (AVG) is het belangrijk om te weten of
u bezwaar heeft tegen het filmen van uw kind.
Wilt u vóór 1 maart doorgeven aan de leerkracht van uw kind als u
bezwaar heeft tegen het filmen van uw kind door de BSF op 11 maart
2019.

Techniekdag op de Kampingerhof
Elk jaar doen we mee met het Techniektoernooi. De mensen van
techniektoernooi.nl vonden dat er een nieuwe uitstraling nodig
was en nu heet het OO Techniek.
We gaan aan het werk met drie uitdagingen.
Groep 3 & 4:
Groep 5 & 6:
Groep 7 & 8:
Maandag 1 april staat in het teken van deze uitdagingen. De
hele school is dan bezig met de opdrachten van OO Techniek.
De beste uitvoering per uitdaging gaat naar de wedstrijd die we
samen met OBS de Toekan organiseren.

Leerpunten Goed gezien!
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Agenda maart 2019
Maandag
Dinsdag
4
Tineke K’hof

5
Tineke Triade

Rots & water
groep 6

11
Tineke K’hof

12
Tineke Triade

Opening
projectweek met
Charlotte
Dematons

Histotolk

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

6
Tineke K’hof
Ochtend
afwezig

7
Martine Triade

8
Tineke
Triade

9

10

15
Tineke
Triade

16

17

22
Tineke
Triade

23

24

29
Tineke
Triade

30

31

13
Tineke
Directieoverleg
Workshops
Frank Spijkers

Rots & water
groep 6

19
Tineke Triade,
Middag afwezig

Leerpunt:
Kritiek

Workshops Lianne
Jacobs

20
Tineke K’hof

21
Martine Triade

Open dag
Comprix

Leerpunt:
Complimenten
ontvangen

Workshops Frank
Spijkers
25
Tineke Khof

Groep 7 naar
Rijksmuseum
14
Martine K’hof

Geen
gym!

Programmeren
met
Spheroballen
gr.6

Bovenbouw/
schakelklas op
bezoek naar
andere
basisscholen
Rots & water
groep 6
18
Tineke Khof

Leerpunt: Iets
bespreken

26
Tineke Triade

27
Tineke K’hof

Presentatie
projectweek
28
Martine K’hof
Leerpunt:
Gevoelens
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