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Beste ouders en verzorgers,
De herfstvakantie is achter de rug. Op naar de
koude winter. Een tijd van kou, donker en guur
weer. Maar ook van samenzijn, lichtjes en
gezelligheid.
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Met vriendelijke groet,
Martijn van den Aarssen – directeur

Ouderbijdrage
Vergeet u de ouderbijdrage niet?
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?

Groepsdoorbrekend lezen tijdens de Kinderboekenweek

Tussengesprekken

Muziek op school

De eerste twee blokken van rekenen, taal en
spelling zijn inmiddels afgerond. Als u wilt
weten hoe het met de voortgang van uw kind
gaat, kunt u een afspraak maken met de
leerkracht voor een tussengesprek. Dit gesprek
is niet verplicht. Voor groep 8-leerlingen is het
gesprek wel gewenst omdat deze gesprekken
over de schooladviezen gaan.

De kinderen van groep 5 en 6 zijn inmiddels flink
aan het oefenen met hun instrument. Nu zal het
af en toe nog wat vals klinken, maar met de tijd
zal het fantastisch klinken.

De gesprekken worden van 12 tot en met 16
november na schooltijd gevoerd.

De meesters en juffen hebben zich tijdens de
studiedag verdiept in goed muziekonderwijs.
Muziek is een van de speerpunten van de
Kamperschouw dit schooljaar.

De leerkracht kan ook zelf voorstellen het
gesprek met u aan te gaan.

Groep 3 en 4 zijn inmiddels ook gestart met
muzieklessen van juf Marieke van de
muziekschool.

Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft de eerste bijeenkomst achter de rug. Hoofdgesprekspunten waren het
schoolplein, gedrag in en rond school en de Kinderboekenweek. De leden waren goed voorbereid!
Na de eerste vergadering hebben de leden enthousiast hun gesprekspunten met hun achterban
gedeeld en hebben zij met hun klasgenoten visie gevormd op een uitdagend speelplein.
Zoals u ziet, willen de kinderen
graag een prachtig klimtoestel op
het plein met een glijpaal, glijbaan
en klimwand. Daarover verder in
de nieuwsbrief meer.
Rowen (groep 8) had ook het
geweldige
idee
om
‘de
schoolkrant’ nieuw leven in te
blazen. We zijn erg benieuwd hoe die (digitale) krant eruit zal
gaan zien! De notulen kunt u op de website teruglezen.

Kinderboekenweek
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek ‘Kom erbij’. Het ging om vriendschap, elkaar
uitnodigen om mee te doen en samen zijn. De kinderen hebben genoten van de activiteiten. Op de
website onder het kopje laatste nieuwtjes kunt u artikeltjes over de Kinderboekenweek lezen.

Speelplein
Er is inmiddels een gesprek geweest met een bedrijf dat speeltoestellen plaatst. Alle punten van de
leerlingenraad zijn genoteerd door de accountmanager en op basis daarvan wordt een ontwerp
gemaakt. We verwachten begin december het voorlopig ontwerp te ontvangen. 1 november is om
15:30 het schoolpleincafé. Ik ben erg benieuwd wat de visie van ouders op het speelplein is!
Het is in ieder geval de bedoeling dat we voor duurzaamheid gaan. Hieronder een impressie van de
mogelijkheden.

duikelrek

klimtoren

palenbos

Fotograaf

Parro

De portretfoto’s van dit schooljaar zien er
prachtig uit. Met de inloggegevens op het
kaartje dat uw kind begin deze maand
heeft meegekregen, kunt u de foto’s
bekijken en bestellen.

De pilot Parro loopt inmiddels al een paar weken. De
leerkrachten zijn erg enthousiast over de app.
Inmiddels is een vragenlijst uitgezet onder de
deelnemende pilotgroepen. Het grootste deel van de
ouders is positief. Er zijn echter ook kritische
opmerkingen gemaakt. Deze bevindingen worden
meegenomen in de overweging de app wel of niet in
te voeren. Zomaar wat opmerkingen van ouders:

Natuurouders
Natuurouders gaan van start
Vorig jaar hadden we een oproepje in de
nieuwsbrief om Natuurouders te werven.
Inmiddels zijn we met vier enthousiaste
natuurouders en hebben we zin om aan
de slag te gaan met en voor de kinderen.
We zijn een aantal weken geleden
samengekomen om te bespreken hoe we
onze rol als natuurouder willen gaan
invullen. En afgelopen week hebben we
samen met de leerkrachten van gedachte
gewisseld en gebrainstormd hoe we
natuurbeleving en natuuractiviteiten (nog
meer) een plekje kunnen geven op school.
We hebben tijdens deze bijeenkomst hele
leuke ideeën en suggesties verzameld. We
gaan nu kijken welke ideeën haalbaar zijn
en ons plan is om in elk seizoen in ieder
geval ‘iets’ te doen. Ook willen we tijdens
de buitenlesdag op 2 april uitpakken met
een leuk programma (wordt vervolgd).

Leuke app, zorgt voor prettige en
snelle interactie met de leerkracht
en de klas.
Erg leuk om foto’s van mijn kind te
zien, geeft leuke indruk van wat ze
doen in de klas
Laten we de gesprekken gewoon
live voeren ipv via de app.
Oppassen dat er niet teveel foto
materiaal wordt geplaatst en niet
iedere dag een bericht

Heb je vragen, goede ideeën of wil je
misschien ook natuurouder worden?
Spreek een van ons dan eens aan of mail
naar: natuur.kamperschouw@gmail.com
Bianca Plune, Bianca Sandee, Jantine
Tenwolde en Janneke Donkers-Noonan.

Jeugdverpleegkundige
Heeft u vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind? Bijvoorbeeld faalangst, pesten of
gepest worden, driftbuien, erbij willen horen, somberheid, jaloezie, onzekerheid, prestatiedruk of
hoe kan ik omgaan met de scheiding van mijn ouders? Klik hier voor meer informatie of loop
binnen bij de jeugdverpleegkundige.
Elke tweede woensdag van de maand in de teamkamer van De Kamperschouw van 8:30 tot 9:30

Juf Tamara
Afgelopen week wandelde juf Tamara bij ons op school binnen voor een kopje koffie. Het gaat een
stuk beter met de juf, maar het herstel gaat langer duren dan we hebben voorzien. We wensen de
juf hier heel veel sterkte bij!

Vragen of opmerkingen?
Heeft u een vraag? Of wilt u ergens een gesprek over voeren? Neem dan contact met me op via
kamperschouw@primas-scholengroep.nl. U kunt ook elke woensdagochtend van 8:30 tot 9:00
binnenlopen.
kamperschouw@primas-scholengroep.nl

