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www.sbodekampingerhof.nl
Een nieuw schooljaar!
Inmiddels is het schooljaar 2019-2020 al een week oud en het voelt alweer vertrouwd.
Op maandag liep iedereen nog een beetje onwennig rond; ‘waar is mijn klas ook al
weer?', ‘hoe ziet mijn juf of meester er uit?', ‘hoe gaat het ook al weer'… Er zijn een
aantal nieuwe kinderen op school en er zijn twee nieuwe juffen en een nieuwe
meester.
Volop kansen om er een mooi, nieuw schooljaar van te maken dus!
Voor Quinten, Esmee, Joran en Dylan begon het schooljaar heel bijzonder.
Comprix organiseert elk schooljaar een startbijeenkomst voor alle medewerkers van
Comprix in de tuin van het stafbureau in Wolvega. Dat is een drukke en gezellige boel.
Dit jaar mochten vier kinderen van de Kampingerhof de aankondiging van de gast
verzorgen door met drones te vliegen. De speciale gast was dit jaar astronaut Andre
Kuipers, die vertelde over zijn twee ruimtevaarten. Een heel interessant verhaal! Voor
Quinten, Esmee, Joran en Dylan een geweldige ervaring om Andre Kuipers in levenden
lijve te ontmoeten. Wij zaten in het publiek super trots te zijn op de kinderen!

Startgesprekken en andere contacten
U heeft inmiddels een uitnodiging gehad voor de startgesprekken die op maandag 9
september of op dinsdag 10 september gevoerd worden.
Wij vinden het erg belangrijk om elkaar bij het begin van het nieuwe schooljaar te
spreken. Er kan kennis gemaakt worden met nieuwe leerkrachten en er kan gesproken
worden over de verwachtingen die ouders en leerkrachten van dit schooljaar hebben.
Natuurlijk is uw kind van harte welkom bij het gesprek!
Naast de startgesprekken wordt u als ouder/verzorger in februari en juni nogmaals
uitgenodigd voor een gesprek. Dit zijn de evaluatiegesprekken. Hierin wordt besproken
hoe de ontwikkelingen van uw kind op school zijn. Bij deze gesprekken worden de
ontwikkelingsperspectieven (OPP) van de kinderen besproken.
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Tussendoor worden er afspraken gemaakt als dit gewenst is. Dit kan op verzoek van
ouders of van de leerkracht gebeuren. Ook zijn er soms gesprekken met andere
mensen, zoals een psycholoog, een gedragsdeskundige, een gebiedsteammedewerker, enzovoort die betrokken is bij uw kind. Bij deze gesprekken zal onze IBer, Yvonne van Dijk ook aanwezig zijn.
De dagelijkse dingetjes bespreekt u natuurlijk met de leerkracht van uw kind. U kunt
hiervoor na lestijd bellen met school of even binnen lopen. Voor het snelle contact
maken we gebruik van de app van Classdojo. Tijdens de startgesprekken bespreekt de
leerkracht dit met u.
In de nieuwsbrief staat informatie over de activiteiten op school. De agenda in de
nieuwsbrief is belangrijk om in de gaten te houden! U krijgt de nieuwsbrief één keer
per twee weken via de mail. Op de website kunt u de nieuwsbrief teruglezen.

Eten en drinken op school
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen
wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. En daarvoor
hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig! Daarom vragen we u:
• een gezonde pauzehap mee te geven. Lekkere pauzehappen zijn bijvoorbeeld
groente, fruit en een boterham.
• gezond eten en drinken voor tussen de middag in de broodtrommel te doen.
• te trakteren op een gezonde traktatie.
Kinderen kunnen op school altijd water drinken.
Er is veel informatie te vinden over gezonde voeding en traktatie op de website van het
Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl).

Aanwezigheid directie en intern begeleider
Zoals u weet werken Yvonne van Dijk (intern begeleider), Martine van Vondel
(locatieleider) en Tineke Schepers (directeur) op SBO De Kampingerhof in Oosterwolde
en op SBO De Triade in Wolvega.
Op de werkdagen zijn ze in ieder geval telefonisch te bereiken op één van beide
scholen. Yvonne van Dijk is op maandag en dinsdag op de Kampingerhof en op
donderdag en vrijdag op de Triade. Martine en Tineke hebben geen vaste dagen per
school De aanwezigheid van hen is altijd te vinden in de agenda van de nieuwsbrief.
Martine volgt de schoolleidersopleiding, waardoor ze regelmatig op woensdag afwezig
is.
Werkdagen van Yvonne: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Werkdagen Martine: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag.
Werkdagen Tineke: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Gouden weken.
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin
van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal
opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van
het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed
pedagogisch klimaat in de klas. In de Gouden Weken zetten we in om een goede basis
voor een fijne sfeer te leggen.
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Leerpunt van de week
In de klassen wordt bij het begin van het schooljaar veel aandacht besteed aan regels
en afspraken. Het gaat om praktische afspraken, zoals naar de wc gaan en om
fatsoensregels, zoals wachten op je beurt.
Om kinderen te leren hoe ze situaties aan moeten pakken gebruiken we, net als vorig
schooljaar, de leerpunten van Goed Gezien. Elke week krijgt een leerpunt speciale
aandacht in de school. Afina Hoekstra bespreekt het leerpunt van de week in het
speellokaal met de hele school, het leerpunt wordt in school opgehangen en het punt
wordt in de klas besproken. De eerste week stond natuurlijk in het teken van
Voorstellen en Kennismaken. In de nieuwsbrief ziet u welk leerpunt aan de beurt is.

Inleveren kleine elektrische apparaten
U kunt de komende weken kleine elektrische apparaten die het niet meer doen
inleveren bij ons op school. In de hal staat en grote bak waar u (of uw kind) de
apparaten in kunt doen. Als er meer dan 75 apparaten worden ingeleverd ontvangt de
school een boekenpakket!
De actie in het kort
•
•
•
•
•
•

De inzamelactie loopt van 9 september t/m medio
november 2019
Meedoen is gratis
De school ontvangt begin september twee
(opgevouwen) stevige inzameldozen
De school zamelt minimaal 75 kleine oude elektrische apparaten in
Wecycle haalt de volle dozen aan het eind van de actie, medio november, op
De school ontvangt een boekenpakket als beloning
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September
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2
Ti Khof
Ma
Khof/Triade

3
Ti Khof

4
Ti Triade
Ma Khof

5
Ti Triade/Khof
Ma Triade

6
Ti Triade
Ma Khof

7

8

10
Ti Triade

11
Ti Triade
Ma Triade

12
Ti Khof
Ma Triade

13
Ti Triade
Ma Khof

14

15

18
Ti
Directieoverleg
Ma Studie

19
Ti Triade/Khof
Ma K’hof

20
Ma/Ti Congres

21

22

25

26

28

29

Leerpunt:
Een vraag
stellen
9
Ti Khof
Ma
Khof/Triade

Startgesprekken

Leerpunt:
Een praatje
maken
Startgesprekken
16
Ti Khof
Ma
Khof/Triade

17
Ti Triade
Ma Studie

Comprix
sportdag voor
groep 8

Leerpunt:
Luisteren
Gr 6
Boekenbal
23
Ti Khof
Ma
Khof/Triade

24

27

Leerpunt:
Iets
bespreken
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