“Nieuwsbrief” 15 maart 2019
www.sbodekampingerhof.nl
Groep 7 naar het Rijksmuseum Donderdag 7 maart is groep 7 naar het
Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Ze hebben daar, naast het gehele museum, ook
de expositie van Rembrandt gezien.
Verder hebben ze een rondleiding gekregen van juf door Amsterdam en zijn ze
uiteindelijk bij het Muizenhuis beland.
De treinreis vonden de meesten toch wel het spannendst, maar wel het leukst.
Het was een geslaagde dag.

Projectweek ‘Verdwalen in verhalen’
Bezoek van Charlotte Dematons
We hebben afgelopen maandag genoten van het bezoek van illustratrice en
prentenboekenmaakster Charlotte Dematons.
Bij de start waren alle kinderen aanwezig. Charlotte opende het project ‘verdwalen in
verhalen’. Daarna heeft ze een presentatie over haar werk gegeven aan de kinderen
van groep 6 t/m de schakelklas. Ze heeft een prachtige tekening van Rein gemaakt,
die het woord ‘boos’ uitbeeldde.
Tot besluit liet ze zien hoe het platenboek Nederland gemaakt is.

Voorstelling Histotolk
Ridder Otto wachtte de groepen 4/6 en de groepen 5/7/8 op in het speellokaal. Daar
vertelde ridder Otto over zijn belevingen tijdens de kruistocht waaraan hij had
meegedaan. De kinderen hebben ademloos geluisterd naar zijn verhalen en aan het
einde mochten de kinderen zijn zwaard vasthouden en hem een hand geven.
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Ridder Otto is een histotolk en vertelt verhalen uit de geschiedenis en speelt deze ook
na. In het kader van onze projectweek “verdwalen in verhalen”, kwam hij bij ons om te
vertellen over de kruistochten.
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!"
Het boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’ voor alle kinderen

Geef een boek cadeau! Is een campagne van de boekhandelaren. De boekenverkopers
vinden dat elk kind zijn eigen boek onder zijn kussen zou moeten hebben. Daarom bieden
ze elk jaar een boek aan voor weinig geld. Dit jaar is het prachtige boek ‘Kruistocht in
spijkerbroek’ van Thea Beckman aan de beurt..
Omdat we dit een geweldige actie vinden, krijgen alle kinderen van de Kampingerhof
dit boek van ons! Het is een boek voor oudere kinderen, dus de jongere kinderen
kunnen het boek eerst nog een poosje in de boekenkast zetten.

Prima aanpak.
De afgelopen weken is er op school aandacht besteed aan de Prima Aanpak ter
voorkoming van het pesten. Hierbij zijn er in alle klassen verschillende lessen
aangeboden. Tijdens deze lessen zijn er verschillende rollen besproken. De rollen waar
de kinderen over gepraat hebben en verschillende oefeningen mee hebben gedaan
zijn:
Pester, meeloper, gepeste, aanmoediger, buitenstaander en verdediger.
De pester is de persoon die aan het pesten is, de meeloper gaat vaak mee in het
gedrag van de pester. Vaak is hij/zij zelf bang om gepest te worden. Het gepeste kind
is het kind dat gepest wordt. De aanmoediger is vaak van een afstandje de pester en
de meeloper aan het aanmoedigen om vooral door te gaan met het gedrag. De
buitenstaander staat buiten de situatie en zorgt er ook voor dat hij/zij niets met de
situatie te maken heeft. De verdediger helpt het kind dat gepest wordt.
De verschillende rollen komen vaak terug tijdens de gesprekken in de klassen. We
merken dat de kinderen steeds vaker de rollen herkennen en elkaar er ook op aan
kunnen spreken.
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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: De handige wegwijzer
Groep 5 & 6: De vuurtoren
Groep 7 & 8: Stille boodschap
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.

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.
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.

Nieuwsbrief

3

SBO De Kampingerhof

Leerpunten Goed gezien!

Agenda maart 2019
Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

18
Tineke Khof

20
Tineke K’hof

21
Martine Triade

22
Tineke Triade
Martine Khof

23

24

Open dag
Comprix

Leerpunt:
Complimenten
ontvangen

29
Tineke Triade

30

31

5
Tineke Triade
Martine Khof

6

7

13

14

Rots & water
groep 6

19
Tineke Triade,
Middag afwezig
Workshops
Lianne Jacobs

Workshops
Frank Spijkers
25
Tineke Khof

26
Tineke Triade

27
Tineke K’hof

Presentatie
projectweek
28
Martine K’hof
Leerpunt:
Gevoelens

April 2019
1
Tineke K’hof

2
Tineke Triade

Techniekdag

8
Tineke K’hof

Nieuwsbrief

9
Tineke Triade

3
Tineke K’hof

4
Martine Triade

Schoolvoetbal
toernooi

Leerpunt:
Kritiek geven

10
Tineke K’hof

11
Martine K’hof

12
Tineke Triade

Leerpunt:
Nee zeggen

Koningsspelen
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