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Leerpunt.
De komende twee weken bespreken we de volgende leerpunten. De kinderen leren hoe
ze iets kunnen bespreken als ze ergens meezitten. Je wil hier graag over praten maar
hoe doe je dat dan. Juf Hoekstra zal met een aantal kinderen aan de rest van de school
laten zien hoe je dit kunt doen.
In de week van 9 maart staat het leerpunt ‘Kritiek geven’ centraal. Als je het ergens
niet mee eens bent, kun/mag je hier wat van zeggen. Het is wel belangrijk dat je dit
op een rustige manier kunt doen zodat jullie elkaar blijven begrijpen.

Projectweek. THEMA DE 4 ELEMENTEN
Vanaf 2 maart starten alle groepen met de projectweek. Het thema "De 4 elementen”
heeft 4 onderdelen: aarde, water, lucht en vuur.
De groep van juf Kleef gaat samen met de kinderen op ontdekking met het thema
‘Aarde'. Juf Terlouw en Juf van der Wal gaan met de kinderen onderzoeken wat je
allemaal kunt doen met het thema ‘Lucht'. Juf Vink gaat met de leerlingen werken aan
het thema ‘Vuur'. Meester Kerckhoffs gaat met de kinderen uitzoeken wat er allemaal
te vinden is over het thema 'Water'.
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Zet u donderdag 12 maart vast in uw agenda! We willen dan graag het thema afsluiten
met een presentatie. Deze presentatie vindt plaats na schooltijd, zodat alle ouders de
gelegenheid hebben om te komen kijken.(van 16.30 tot 17.30 uur )
De uitnodiging volgt.

Studiedagen op 4 maart en 8 april.
Woensdag 4 maart hebben alle leerkrachten van alle scholen van Stichting Comprix
een gezamenlijke studiedag. Het personeel van de Kampingerhof zal ook aanwezig zijn
bij deze bijeenkomst.
Op woensdag 8 april bezoekt het team van De Kampingerhof het congres ‘Effectief
leren en lesgeven’ in Ede.
De kinderen zijn deze dagen vrij.
Excursie.
Juf Vink gaat samen met de kinderen op excursie naar de Brandweerkazerne in
Oosterwolde. Dit heeft alles te maken met het thema waar deze groep aan het werk
tijdens de projectweek.

Publiekscollege.
Stichting Comprix en het Terra College organiseren een nieuw publiekscollege. Dit keer
is het onderwerp opvoeding. Steven Pont ontwikkelpsycholoog neemt ons mee in de
wereld van opvoedkundige dilemma's.
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet! Zal deze avond veelvuldig besproken worden.
U bent van harte uitgenodigd om hier 17 maart bij aanwezig te zijn. In de bijlage is
meer informatie te vinden.
Coronavirus.
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De Kampingerhof volgt de adviezen van de GGD op als het gaat om het Coronavirus.
Wij zullen deze adviezen in de gaten houden en zodra hierin veranderingen in optreden
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Hieronder staan enkele adviezen verspreiding kunnen voorkomen.
Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding te voorkomen:
-

zijn hetzelfde als voor de griep en verkoudheid
hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
gebruik papieren zakdoekjes
was regelmatig je handen met water en zeep

In de bijlage is een brief te vinden van het GGD over het Coronavirus.
Kalender.
Maandag
2 maart
Tineke K'of
Martine
Triade/K'hof

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

3 maart
Tineke
Triade

4 maart

5 maart
Tineke Khof
Martine Triade

6 maart
Martine
Khof
Tineke
Triade

7 maart

8 maart

13 maart
Martine
Khof
Tineke
Triade

14 maart

15 maart

Start
projectweek
9 maart
Tineke K'hof
Martine
K'hof/Triade
Groep
meester
Kerckhoffs
bezoek
bibliotheek.
16 maart
Tineke Khof
Martine
K'hof/Triade

10 maart
Tineke
Triade

STUDIEDAG
Kinderen
zijn vrij!

Groep juf Vink
bezoek
brandweer.

11 maart
Tineke Triade
Martine Studie

12 maart
Tineke Khof
Martine Triade
Afsluiting
projectweek.

17 maart
Tineke
Triade

18 maart
Tineke K'hof
Martine Triade

19 maart
Tineke Khof
Martine Triade

20 maart
Martine
Khof
Tineke
Triade

21 maart

22 maart

25 maart
Tineke Triade
Martine Studie

26 maart
Tineke Khof
Martine Triade

27 maart
Martine
Khof
Tineke
Triade

28 maart

29 maart

Publiekscollege (zie
bijlage)

23 maart
Tineke Khof
Martine
Triade
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24 maart
Tineke
Triade
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