“Nieuwsbrief” 6 november 2020
www.sbodekampingerhof.nl
Schoolfruit.
Vanaf 11 november zullen wij de kinderen elke woensdag, donderdag en vrijdag fruit en
groente kunnen geven dankzij het schoolfruit project. Tijdens dit project krijgen de
kinderen 20 weken lang verschillende soorten groente en fruit aangeboden.
De levering van fruit en groente zal volledig volgens de Corona richtlijnen geleverd worden
en door de leerkrachten uitgedeeld worden aan de leerlingen.

Nieuwe boeken.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij meegedaan aan de actie van de Bruna. De
ingeleverde bonnetjes hebben een mooi bedrag van €62,- euro opgeleverd. Juf Kleef heeft
voor haar groep hier verschillende prentenboeken voor aangeschaft.

Daarnaast hebben we een bedrag gekregen van €75,- via één van onze uitgevers. Hiervan
is een boekenpakket voor jongens en meisjes aangeschaft.
Om de achterstanden (die het onderwijs heeft opgelopen tijdens de lockdown in maart)
weg te werken, was er de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen. Deze subsidie
hebben wij toegewezen gekregen. Wij zullen dit voor een heel groot deel aan
rekenonderwijs besteden. Echter blijven er gelden over dan zullen wij ook hiervan boeken
aanschaffen om bij bepaalde leerlingen achterstanden in het leesonderwijs zoveel mogelijk
weg te werken.
Wij zijn heel blij dat we zoveel nieuwe boeken aan kunnen schaffen om hiermee de
bibliotheek te voorzien van nieuwe boeken.
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Kerstkaarten actie.
Inmiddels hebben de kinderen allemaal de folder mee naar huis genomen waarmee ze de
zelfgemaakte kerstkaarten digitaal kunnen verkopen.
In alle groepen wordt er al druk verkocht, Heel erg fijn!
De verkoopactie loopt nog tot 9 november.
Ouderbijdrage!
Herhaalde oproep!
Een groot aantal ouders/verzorgers heeft aan het verzoek voldaan om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen. Hiervoor grote dank!
Halverwege november zullen wij u een individuele mail sturen met een herinnering.
Wij willen u vragen om 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
Sinterklaas.
Vrijdag 4 december zullen wij met de kinderen Sinterklaas vieren. Alle kinderen zijn deze
middag om 12:00 uur vrij.
De invulling van het Sinterklaasfeest zullen we zo snel mogelijk met u communiceren.
Verlof Martine van Vondel
Afgelopen maandag hebben we voorlopig afscheid genomen van Martine van Vondel.
Ze gaat nu genieten van haar zwangerschapsverlof.
Tineke Schepers zal de komende tijd een aantal dagen bij ons op school zijn om de
directietaken over te nemen. De exacte dagen zijn terug te vinden in de kalender van de
nieuwsbrief. Afina Hoekstra is beschikbaar als aanspreekpunt en aanwezig van maandag
t/m donderdag.
School lunch

Donderdag 5 november hebben de kinderen kunnen genieten van een heerlijke
schoollunch! Er waren krentenbollen, gekookte eieren, kaas, appelstroop en nog veel
meer lekkers. Er zullen foto’s in de classdojo te zien zijn.
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SINT MAARTEN
Helaas mogen wij in verband met de CORONAMAATREGELEN niet buiten op het plein
voor iedereen zingen.
De kinderen zingen dus om 12 uur voor de andere kinderen van de school. Uiteraard
krijgen ze daarvoor ook wat lekkers.
Alle kinderen van de onderbouw moeten daarvoor
een stok met een lichtje meenemen.

Kalender.
Maandag
9 nov.

16 nov.

23 nov.

Donderdag
Dinsdag

Woensdag

10 nov.

11 nov.
Start
schoolfruit

17 nov.

24 nov.

18 nov.

25 nov.

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

12 nov.

13 nov.

14 nov.

15 nov.

19 nov.

Tineke
aanwezig
20 nov.

21 nov.

22 nov.

26 nov.

Tineke
aanwezig
27 nov.

28 nov.

29 nov.

5 dec.

6 dec.

12 dec.

13 dec.

30 nov.

1 dec.

2 dec.

3 dec.

7 dec.

8 dec.

9 dec.

10 dec.

Tineke
aanwezig
4 dec.
Sinterklaas
Kinderen
om 12:00
vrij.
11 dec.
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