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Kok in de klas
Op maandag 8 april krijgen de kinderen van groep 6 bezoek van een chef kok. De kok
zal een les komen verzorgen over eten, smaak en koken. Deze les wordt volledig
verzorgd door het Steunpunt Smaaklessen. Wij hopen dat de kinderen een leuke en
leerzame ochtend hebben. Daarnaast kunnen ze genieten van het eten wat samen
gekookt is.

Extra vrij in de meivakantie
Zoals in de jaarplanning te zien is, hebben we twee extra vrije dagen vóór de
meivakantie aan.
De meivakantie op de Kampingerhof is dus van donderdag 25 april tot en met
zondag 5 mei.
De meivakantie levert elk jaar weer veel verwarring op. Vooral als u kinderen op
verschillende scholen heeft. In principe duurt de meivakantie één week en wordt
landelijk vastgesteld. Scholen plakken de margedagen vaak aan de meivakantie vast.
Soms ontstaat zo een meivakantie van twee weken. Elke school mag zelf bepalen hoe de
margedagen worden benut. Wij benutten ook een aantal margedagen voor studiedagen.

Techniekdag en wedstrijd
Op maandag 1 april gaan alle kinderen bezig met techniekopdrachten van 00Techniek.
Aan het eind van de dag kijken we per opdracht welke 4 kinderen de opdracht het best
uit kunnen voeren.
Deze groepjes gaan onze school vertegenwoordigen in de schoolwedstrijd die we samen
met De Toekan in Oosterwolde op donderdag 4 april organiseren.
In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen hoe het gegaan is!
De opdrachten:
Onderbouw (groep 2,3,4) Middenbouw (groep 5,6) Bovenbouw (groep 7,8)
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Koningsspelen 2019
De koningsspelen zijn dit jaar al op vrijdag 12 april. Het thema van dit jaar is ‘Water
drinken’. Ons programma ziet er als volgt uit:
8.30
9.00
9.15
10.45
11.15
12.00
14.45

Iedereen start in de eigen klas
Opening van de spelen. We dansen met elkaar
de Koningsdans Pasapas
Start van de Koningsspelletjes op het plein
Iedereen rust uit in de eigen klas
Gezamenlijke Koningslunch in het speellokaal
De onderbouw is vrij. De andere groepen
hebben activiteiten in hun eigen klas en hebben
gewoon gym.
Weekend

De dans Pasapas kunt u vinden op www.koningsspelen.nl/inspiratie.
Als u zin heeft om vrijdagochtend te helpen bij de spelletjes en de lunch, dan kunt u dit
doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

De winnaars van de presentatie ‘Verdwalen in verhalen’
Tijdens de presentatie hebben alle mensen door de school gedwaald met een puzzelspeurtocht waarmee letters verdiend konden worden. Het woord wat gevonden moest
worden was: NEDERLAND.
De drie prijswinnaars van het prachtige boek NEDERLAND van Charlotte Dematons zijn
geworden:
De familie van Esmee de Boer
De familie van Mathijs Dijkstra
De familie van Lieke Wemer
We wachten nog op een persoonlijke handtekening voor de prijswinnaars van Charlotte.
Als die er is, dan krijgen de gelukkige winnaars hun prijs!

Zwerfboekenkast voor ouders
Alle kinderen hebben in de afgelopen weken veel verhalen gelezen.
Omdat wij als school lezen erg belangrijk vinden, willen we ook
graag dat ouders lezen leuk vinden.
Op school hebben we ook een boekenkast voor volwassenen.
Deze staat in de grote hal. Iedereen kan een boek uit deze kast
lenen om te lezen. De boeken mogen ook worden
doorgegeven aan anderen.
Wanneer u zelf een leuk boek hebt, dat u wel wilt doorgeven,
kunt dit boek ook in onze kast kwijt.
Het lenen is gratis.
We hopen op veel lezende ouders, want goed voorbeeld doet
goed volgen.
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Leerpunten

Agenda april 2019
Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1
Tineke K’hof

3
Tineke K’hof

4
Martine Triade

6

7

Schoolvoetbal
toernooi

Techniekwedstrijd
op de Toekan

5
Tineke Triade
Martine K’hof

12
Tineke Triade
Martine Triade

13

14

19
Goede
vrijdag
kinderen vrij

20

21

27

28

4

5

Techniekdag

8
Tineke K’hof

2
Tineke Triade
Middag
afwezig

9
Tineke Triade

Chefkok in
groep 6
15
Tineke K’hof

16
Tineke Triade

10
Tineke afwezig
directieoverleg

17
Tineke K’hof

Leerpunt:
Kritiek geven
11
Martine K’hof
Leerpunt:
Nee zeggen
18
Martine K’hof
Eindtoets Route8
voor
schoolverlaters

Koningsspelen

22
Tweede
paasdag
kinderen
vrij

23
Tineke Triade

24
Tineke K’hof

25

26

Meivakantie

Meivakantie

29

30

1 mei

2

3

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie
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