Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van november. Op
verzoek van een ouder zijn belangrijke data aan
de nieuwsbrief toegevoegd. Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Martijn van den Aarssen – directeur
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Verkeerssituatie
Tijdens het brengen en halen van de kinderen is het soms hectisch rond de school. Dat is erg
gevaarlijk voor jonge kinderen. De situatie wordt nog onoverzichtelijker als er ook nog eens
werkbussen buiten de parkeervakken bij de school staan. Het werk moet worden verricht, maar het
is geen wenselijke situatie. Ik ben hierover het gesprek aangegaan met de gemeente; de BOA zal
vaker langs school rijden om het gesprek aan te gaan met ‘foutparkeerders’.

Adviesgesprekken groep 8

Sinterklaas

De eerste adviesgesprekken voor de groep 8
leerlingen zijn gevoerd. Het grootste deel van
onze groep 8-ers weet inmiddels op welk
niveau zij volgend jaar onderwijs gaan volgen.
Nu staan ze voor de volgende belangrijke
keuze: naar welke school?

Zie de maan schijnt door de bomen!
Het is aan de kinderen te merken
dat de Sint in ons land is aangekomen.
Ze zijn enthousiast en vooral blij.
5 december brengt de Sint onze school een
bezoekje. Kunt u met parkeren rekening
houden met de aankomst van de Sint?

De open dagen zijn in februari. Groep 8-ers veel
plezier en succes met jullie keuze!

Uiteraard zijn alle kinderen ‘zoet’
geweest en heeft de Sint een kleinigheidje voor ze!
De groepen 5 tot en met 8 vieren Sint
door surprises voor elkaar te maken.

Kerst
De decembermaand staat bol van uitdagende activiteiten. Zodra de Sint met zijn pieten en Amerigo
naar Spanje vertrekt om bij te komen van het harde werk in Nederland, wordt de school in kerstsfeer
gedompeld. De activiteitencommissie zet weer het beste beentje voor. Hartelijk dank AC!
De kleuters vieren dit jaar Kerst op woensdag 19 december. De ochtend (in de klas) staat in het
teken van het kerstverhaal. Aan het einde van de middag wonen de kinderen een voorstelling van
meester Sjaac bij en vervolgens sluiten zij in de groep af met een kerstdiner. De avondviering voor
de kleuters start om 17:00 en is om 18:15 afgelopen.
Dit jaar vieren de kinderen van groep 3 tot en met 8 op donderdag 20 december Kerst met hun eigen
groep in hun eigen klas. Het eerste deel van de viering staat in teken van het kerstverhaal, het
tweede deel van de viering sluiten de leerlingen af met een kerstdiner. De viering start 17:15 en
eindigt om 18:15.
Over het kerstdiner krijgt u later meer informatie!
Na de donderdagviering is er in De Kamperschouw een winterfair. Daarover verder in de nieuwsbrief
meer informatie. U kunt ook de flyer bekijken die met de nieuwsbrief is meegestuurd.

(oude) Boeken gevraagd!
Heeft u oude boeken waar u niets meer me doet? Wilt u ze dan aan school schenken voor een
boekenmarkt? U mag ze inleveren in de hal (het podium) Namens de AC: dank u!

Vergeet u de ouderbijdrage niet?

Parro

Voor de ouders bij wie de ouderbijdrage
aan de aandacht is ontsnapt! De bijdrage is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voor Sint is
bijvoorbeeld al een behoorlijk bedrag
uitgeven en ik zou het vreselijk vinden als ik
kinderen moet uitsluiten van activiteiten.
Maar, ik vind het niet correct dat ouders die
de bijdrage betalen, de kosten voor
anderen dragen …

De pilotperiode van Parro is inmiddels afgerond en
alle feedback van ouders is verwerkt. Het overgrote
deel van de ouders staat erachter om Parro op De
Kamperschouw in te voeren. Het team onderschrijft
dat.
Allereerst heeft het team afspraken gemaakt over
hoe de app effectief ingezet zou kunnen worden. Dat
heeft geleid tot de volgende afspraken:
1. Persoonlijk contact blijft het belangrijkst. De
app zal dat niet vervangen;
2. Parro wordt gebruikt voor berichten,
mededelingen, herinneringen en verzoeken;
3. Parro wordt niet gebruikt voor afmeldingen
of privacygevoelige (zwaarwegende) zaken:
afmeldingen per telefoon en
privacygevoelige zaken persoonlijk of per
mail;
4. Leerkrachten passen op met teveel
berichten! Zij schatten zelf in wat een
acceptabele hoeveelheid is;
5. Leerkrachten mogen per groep kiezen of
ouders via de app contact op kunnen nemen
met de leerkracht;
6. Leerlingen die niet op de foto mogen, komen
niet zichtbaar in beeld als de leerkracht foto’s
via de app deelt.
7. Leerkrachten van de groepen 5 tot en met 8
gebruiken Parro om herinneringen voor het
leerhuiswerk te sturen. Voor maakwerk
wordt de app niet gebruikt.

Wilt u het bedrag van €25,-. voor 15
december overmaken naar:
NL36RABO0312212143 ten name van
Primas-scholengroep/CBS De
Kamperschouw onder vermelding
van naam van uw kind en groep?

Groep 2 leert programmeren met d e Beebot

Jeugverpleegkundige
Elke tweede woensdag van de maand kunt
u inlopen bij de jeugdverpleegkundige van
GGD. Om uw privacy te waarborgen, is het
spreekuur voortaan in het kantoor bij de
gele ingang van school!

Uiteraard wordt uw feedback gewaardeerd! Als u
vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze altijd delen.

Winterfair
Na de viering 20 december bent u van harte uitgenodigd voor de winterfair. De winterfair is geen
onderdeel van de viering, maar een gezellig samenzijn om geld in te zamelen voor de nieuwe
speelplaats.
De winterfair is voor alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broers, zussen en alle andere
geïnteresseerden! Zie de flyer voor meer informatie!

Belangrijke data
05-12-2018
12-12-2018
19-12-2018
20-12-2018

Sinterklaas
Bibliobus
Kerstviering 1/2 van 17:00 tot 18:15
Kerstviering 3/8 van 17:15 tot 18:15

20-12-2018
21-12-2018
21-12-2018
07-01-2019

Winterfair van 18:30 tot 19:00
Groep 1 tot en met 4 vrij
Groep 5/8 ’s middags vrij
Eerste schooldag

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

