“Nieuwsbrief” 23 oktober 2020
www.sbodekampingerhof.nl
Schoolfruit.
In de periode van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen we op de Kampingerhof weer
schoolfruit geleverd. Wekelijks worden er 3 porties fruit/groente voor de leerlingen op
school gebracht.
Zodra wij weten welke dagen we schoolfruit ontvangen laten wij u dat weten. Op deze
dagen hoeven de kinderen in principe geen eten mee te nemen voor in de ochtend pauze.
De corona maatregelen lijken tot nu toe geen effect te hebben op de levering van het
schoolfruit. Indien hier verandering in komt brengen wij u op de hoogte.

Schoollunch.
Donderdag 5 november doen wij mee aan het nationale schoolontbijt. Wij kiezen er voor
om te gaan lunchen met de kinderen. Voor de lunch hoeven de kinderen deze dag geen
eten en drinken mee te nemen.
Voor in de ochtend pauze nemen de kinderen wel hun eigen pauzehap mee!
Wij zorgen ervoor dat de lunch conform de geldende maatregelen wordt aangeboden.

Prima aanpak.
De periode van de herfst- tot aan de kerstvakantie besteden wij op school aandacht aan
de Prima aanpak. Met de Prima aanpak kijken de kinderen wat pesten is, welke
verschillende rollen er zijn die bij het pesten horen en het belangrijkste wat je kunt doen
om pesten te voorkomen.
Door de Prima aanpak jaarlijks preventief aan te bieden hopen we het pesten bij ons op
school zoveel mogelijk te voorkomen.
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Ouderbijdrage.
Voor de herfstvakantie heeft u van ons een mail ontvangen met hierin het verzoek om de
ouderbijdrage te voldoen. De ouderbijdrage geeft ons de mogelijkheid om activiteiten als
Sinterklaas, kerst en bijvoorbeeld een schoollunch te organiseren.
Deze ouderbijdrage is door een aantal ouders voldaan. Via de nieuwsbrief nogmaals een
verzoek om de ouderbijdrage te voldoen.
Wij willen u vragen om voor 1 november 2020 een bedrag van €25,- op onderstaand
rekeningnummer naar ons over te maken: NL 45 RABO 0349 9679 70
t.a.v. A. Stoel - Hoekstra ouderver. OBS de Kampingerhof
Bij voorbaat dank! Zo kunnen we activiteiten voor leerlingen blijven organiseren.

Corona.
De Corona maatregelen worden weer aangescherpt zo ook bij ons op school. Geplande
activiteiten die aangeboden worden door externen gaan niet door. Denk hierbij aan de
activiteiten van de Veerkieker, de muzieklessen, activiteiten van buurtsportwerk.
Externen zijn alleen op uitnodiging in de school welkom. Wij proberen iedereen die
belangrijk is voor de ontwikkeling van uw zoon/dochter zoveel mogelijk te blijven betrekken
bij het onderwijs.
Als u een gesprek heeft verzoeken wij u vriendelijk in school een mondkapje te dragen,
zodra u plaats heeft genomen om bijvoorbeeld in gesprek te gaan mag het mondkapje
weer af. U bent alleen op uitnodiging welkom op school.
Wij vinden het zeer belangrijk om met u als ouders in gesprek te blijven. Neem vooral
contact met ons op als u daar behoefte aan hebt.
Wij zijn erg blij dat het onderwijs nog steeds door kan gaan! Mochten er weer grote
wijzigingen zijn zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Kalender.
Maandag Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

26 okt.

27 okt

28 okt.

29 okt.

30 okt.

31 okt.

1 nov.

2 nov.

3 nov.

4 nov.

5 nov.

6 nov.

7 nov.

8 nov.

Nationaal
schoolontbijt/lunch
9 nov.

10 nov.

11 nov.

12 nov.

13 nov.

14 nov.

15 nov.

16 nov.

17 nov.

18 nov.

19 nov.

20 nov.

21 nov.

22 nov.

23 nov.

24 nov.

25 nov.

26 nov.

27 nov.

28 nov.

29 nov.
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