Beste ouders en verzorgers,
De kinderen zijn inmiddels een aantal weken
hard aan het werk in hun nieuwe groep. Alle
meesters en juffen zijn ontzettend trots op de
kinderen! Nog een kijktip: Het
Kamperschouwfilmpje staat inmiddels online!
Met vriendelijke groet,
Martijn van den Aarssen – directeur
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Dat komt omdat vanaf nu
schoolreis – en kamp los van elkaar betaald zullen worden. Het totaalbedrag is ongewijzigd.
Dit jaar is het bedrag voor schoolreis in overleg met de MR vastgesteld op €30,- U krijgt in
het voorjaar van 2019 een betaalverzoek.
Let op! Het gaat om de groepen die op het ‘verre schoolreisje’ gaan. De onderbouwgroepen die dicht bij huis
blijven, betalen een ander, lager bedrag. Dit bedrag kan worden vastgesteld als de locatie bekend is.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt €25,-. Ook dit bedrag is in overleg met de MR
vastgesteld. Van dit bedrag kan de activiteitencommissie activiteiten als Sinterklaas en
Pasen bekostigen. Dit bedrag wordt niet gebruikt om leermiddelen aan te schaffen. Zonder
uw hulp ben ik genoodzaakt activiteiten te versoberen of te schrappen. Dat is uiteraard niet
de bedoeling.
Wilt u het bedrag van €25,-. voor 31 oktober overmaken naar:
NL36RABO0312212143 ten name van Primas-scholengroep/CBS De Kamperschouw
onder vermelding van naam van uw kind en groep?
Soms is een financiële situatie dusdanig dat de ouderbijdrage niet kan worden betaald. U kunt daarvoor
gebruik maken van het declaratiefonds of Stichting Leergeld. Meer informatie? Neem contact op met
mevrouw Butter van gemeente Noord-Beveland.

Parro
Op welke wijze houden wij u goed op de hoogte maar nemen we tevens de privacy van de
kinderen in acht? Dat zijn vragen waar het team zich regelmatig mee bezig houdt. De
communicatie moet vlot, makkelijk en vooral eigentijds zijn. Websites en mail zijn voor
een aantal zaken passé, dus daarom zijn wij van plan de communicatieapp Parro uit te
proberen. Parro is een (AVG-proof!) onderwijsapp om berichten, verzoeken en
mededelingen naar ouders te versturen. Het is een combinatie van Whatsapp en
Instagram. U downloadt een app op uw telefoon of tablet en als de leerkracht een bericht
verstuurt, krijgt u een pushmelding op uw scherm. Alleen ouders krijgen deze berichten
binnen! Dus geen opa’s, oma’s, broers, zussen of de oppas.
Na de pilotperiode bekijken we of wij de app in heel de school invoeren.
Daarvoor hebben we uw feedback nodig! Mocht uw kind in een pilotgroep
zitten, schroom niet om te delen wat u van deze app vindt. De volgende
groepen gaan Parro uitproberen: groep 1, 2, 5 en 6/7a.
Meer info? Klik op de papegaai om naar de website van Parro
te gaan.

Medezeggenschapsraad

Muziek op school

Ook de MR is weer aan een nieuw
schooljaar begonnen. Daarom leek het ons
goed om via deze nieuwsbrief te laten
weten dat we een heel schooljaar mee
denken en helpen, binnen onze
bevoegdheden, om te zorgen dat de
Kamperschouw een fijne school blijft!!

Muzikale ontwikkeling van kinderen is een
speerpunt van De Kamperschouw. Wij
maken jaarlijks gebruik van het aanbod van
de muziekvereniging om kinderen kennis te
laten maken met instrumenten.

Als jullie zaken hebben waarvan je denkt
dat we die zeker moeten weten of die je
bespreekbaar wilt maken, horen we dat
uiteraard graag! Mocht je ons niet kennen
of niet op het schoolplein zien dan kan
Martijn jullie altijd helpen aan onze
telefoonnummers en emailadressen.
Dit jaar zitten in de MR namens school, juf
Jeanette, Meester Daan en namens de
ouders
Miriam Duerink (moeder Carolien en Floris
Buijze) en Micolette Bom (moeder Anne en
Stijn Dijkhuizen)

Het team wil ook de kwaliteit van de
muzieklessen in de klas verbeteren.
Daarom volgen dit jaar 7 leerkrachten van
De Kamperschouw een cursus op
woensdagmiddag om goede muzieklessen
te kunnen geven. Zij verdiepen zich in de
methode Eigenwijs Digitaal. Nog een leuk
weetje: een van de digileerkrachten van de
methode is juf Ank van de Luizenmoeder!
Klik hier voor een korte kennismaking.

Week tegen pesten
Pesten is helaas een flink probleem dat overal voorkomt. Onderzoek toont aan dat de daling
van pestgedrag in het basisonderwijs (te) langzaam verloopt. Het team van De
Kamperschouw is tegen pesten en heeft op initiatief van een leerling uit groep 5 besloten
met alle groepen vanaf groep 4 deel te nemen aan de week tegen pesten. Wordt uw kind
gepest? Of voelt het zich gepest? Meld dat direct bij de leerkracht! Ook al is er niet meteen
een oplossing, u mag erop vertrouwen dat we samen tot een gewenst resultaat zullen
komen!

Verlof
Regelmatig krijg ik een verzoek voor buitengewoon verlof. Aan het toekennen voor verlof
zijn spelregels verbonden. Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht dit te melden bij
de leerplichtambtenaar. Ik krijg hier volgende week ook controle op! Voor de spelregels
kunt u op de website van De Kamperschouw kijken.

Inloopmoment
Heeft u vragen? Feedback? Of wilt u mij een keer ontmoeten? Ik reserveer elke
woensdagmorgen van 8:30 tot 9:00 voor een inloopmoment. Mocht u dan niet kunnen,
dan kunt u een aparte afspraak maken.

Vraag vanuit groep 2
Wij zijn op zoek naar meisjesonderbroeken voor de verschoning kleuters. Het gaat om
maat 98-116. Dank u wel alvast.

Activiteitencommissie
De eerste vergadering voor dit jaar van de activiteitencommissie is weer geweest. Hierin
bespreken we globaal de jaarplanning voor de activiteiten. Dit jaar zijn we met 9 ouders
actief in deze commissie. De leerkrachten maken per schooljaar een planning van de
activiteiten. Wij ondersteunen ze met hand- en spandiensten voor alle activiteiten
gedurende het schooljaar. Afgelopen jaar waren dat onder andere hulp bij de
schoolfotograaf, kinderboekenweek, Sint, Kerst, Koningsspelen, Pasen en het afscheid
Sjaac.
Als er extra hulp nodig is of per groep extra activiteiten zijn, zullen wij of de leerkrachten
ook een beroep doen op jullie hulp. Als dit nodig is zullen we proberen dit zo vroeg
mogelijk te vragen zodat jullie, als jullie dat willen, in de gelegenheid zijn je op te geven en
er rekening mee te houden.

Leerlingenraad
Vanaf dit schooljaar krijgen leerlingen inspraak op school door middel van een
leerlingenraad. Groep 5, 6/7a en 7b/8 vaardigen een leerling af om namens hun achterban
– hun klas – mee te praten en te beslissen over belangrijke veranderingen en vernieuwingen
op onze school. U kunt daarbij denken aan een nieuw speeltoestel, een nieuwe
wereldoriëntatiemethode, maar ook pestproblematiek en interessante activiteiten of
excursies. Lid van de leerlingenraad word je overigens niet zomaar! De kandidaten moesten
hun klasgenoten moeten overtuigen waarom ze juist op hen moeten stemmen. Uiteindelijk
zijn de volgende leerlingen de gelukkigen: Luca uit groep 5, Michel uit groep 6/7a en Rowen
uit groep 7b/8. Van harte!

Opschoondag

Fotograaf

Vrijdag 7 september was de dag dat
Kamperland op zijn schoonst was! De
leerlingen van groep 6 tot en met 8 hebben
samen met een groep enthousiaste
moeders, medewerkers van de Rabobank en
de wethouder zwerfafval in Kamperland
opgeruimd. Gewapend met een grijper,
handschoen en vuilniszak zijn wel vier kliko’s
tot de nok toe gevuld. Nu maar hopen dat
dit initiatief tot bewustwording bij de
leerlingen, bewoners en toeristen leidt!

De fotograaf had het er maar druk mee! Meer dan
120 kinderen op de foto. Ook nog de meesters en
juffen en broertjes en zusjes van Kibeo. Dit jaar was
ik laat met de communicatie; alles is nieuw voor
me. Ik ga het gesprek met de activiteitencommissie
aan om de schoolfotodag volgend jaar soepeler te
laten verlopen!
Het was in ieder geval een mooie dag, dus ik
verwacht kleurrijke foto’s met stralende kinderen.
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