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Sportdag 12 juni
Op woensdag 12 juni zal onze jaarlijkse sportdag gehouden worden.
De kinderen van 7/8 en de schakelklas gaan sporten bij het Stellingwerf College.
Hiervoor is het handig dat de leerlingen:
 Schone schoenen voor binnen en buitenschoenen meehebben
 Extra drinken meenemen en hun gewone pauze hap
 De sportkleding alvast aan hebben.
Er zal tussen 9 en 12 binnen en buiten gesport worden.
We vinden het leuk als u komt kijken.
De kinderen van groep 1 t/m 6 sporten in en om de school.
Hiervoor is het handig dat:
 De leerlingen in sportkleding/sportschoenen op school komen
 Hun gewone pauzehap en drinken meehebben
Er zal tussen 9 en 12 in en rondom de school gesport worden.
We vinden het leuk als u komt kijken.
Meehelpen tijdens de sportdag, groep 1 t/m6
Via de Classdojo is er al een oproep geweest voor hulp, deze oproep is voor wie dit
gemist heeft of toch wel kan meehelpen.
We zoeken ouders die willen helpen met het begeleiden van de
sportactiviteiten van groep 1 t/m 6.
We zoeken ouders die:
 Het leuk vinden om een activiteit te begeleiden.
 Woensdag 12 juni van 8.30 tot 12.15 kunnen helpen.
Meldt u zich dan op 12 juni om 8.30 bij juf Tamara van der Vliet voor de uitleg.

Rapportgesprekken
Op dinsdag 2 juli zijn de laatste 10-minutengesprekken van dit schooljaar.
We verwachten alle ouders/verzorgers, om het rapport met toelichting in ontvangst te
nemen. U kunt aangeven of u de voorkeur heeft voor de middag of de avond. Vanaf
groep 6 is uw kind van harte welkom bij het gesprek.
Schoolkamp
Op 17, 18 en 19 juni gaan groep 7, 8 en de schakelklas op Kamp naar Bakkeveen. Ze
vertrekken maandagmorgen op de fiets. In Bakkeveen hebben ze een leuk, sportief
programma. Woensdagmiddag komen ze weer terug.
De betreffende ouders hebben inmiddels informatie over het kamp gekregen.
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Lezen in de Zomer
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, lezen in de zomer is heerlijk!
De Bibliotheek heeft de VakantieBieb-app die gratis te downloaden is. Hierop staan 30 ebooks voor de jeugd en 20 e-books voor volwassenen. De app is open van 1 juni t/m 31
augustus.

Agenda juni 2019
Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

3
Tineke K’hof

4
Tineke Triade

5
Tineke Khof

6
Martine Khof
Tineke Triade

7
Martine Triade
Tineke afwezig

8

9

10
Vrij ivm
Pinksteren

11
Tineke K’hof

12
Tineke
afwezig

13
Martine en
Tineke Triade

14
Tineke Triade
Martine K’hof

15

16

20
Studiedag
team

21
Studiedag
team

22

23

Kinderen
zijn vrij!

Kinderen zijn
vrij!

26
Tineke K’hof

27
Martine en
Tineke Triade

28
Martine en
Tineke Triade

29

30

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

3
Tineke
afwezig

4
Martine Khof
Tineke Triade

5
Tineke K’hof
Martine Triade

6

7

13

14

Sportdag
17
Tineke K’hof

18
Tineke Triade

Groep 7/8 en
schakelklas op
schoolkamp
naar
Bakkeveen

Groep 7/8 en
schakelklas op
schoolkamp
naar
Bakkeveen

24
Tineke Triade

25
Tineke K’hof

Agenda juli 2019
Maandag
Dinsdag
1
Tineke K’hof

2
Tineke Triade
Rapport
gesprekken

19
Tineke Khof
Middag
afwezig
Groep 7/8 en
schakelklas op
schoolkamp
naar
Bakkeveen

Zomerlezen
groep 2/3/4
Afscheid
schoolverlaters.
Alle andere
kinderen zijn
om 12.00 vrij!

8
Tineke K’hof

9
Tineke Triade

10
Tineke Khof

11
Martine
Triade

12
Tineke K’hof
Alle kinderen
zijn om 12.00
uur vrij!
Zomervakantie
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Oosterwolde, 7 juni 2019

Aan de ouders en verzorgers,
Op dinsdag 2 juli 2019 worden de rapporten tijdens de 10-minuten gesprekken aan
u mee gegeven.
U wordt hierbij uitgenodigd om het rapport met de groepsleerkracht van uw kind te
bespreken. De schoolvorderingen van uw kind worden met u doorgenomen.
Vanaf groep 6 is uw kind ook van harte welkom bij dit gesprek!
Door middel van onderstaand strookje kunt u uw voorkeur voor de middag of de
avond aangeven.
U krijgt dan van de groepsleerkracht bericht terug wanneer en hoe laat u verwacht
wordt.
Met vriendelijke groet,
Team SBO De Kampingerhof
…………………………………………………………………………………………………..

De ouders/verzorgers van .............................................................. groep.........
komen op de 10-minutengesprekken op woensdag 2 juli 2019.
Wij hebben de voorkeur voor de middag / avond.

*doorhalen wat NIET gewenst is.

Wilt u het briefje vóór maandag 24 juni 2019 weer meegeven naar school?
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