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Sint op De Kampschouw

Sint op De Kampschouw
Eindelijk was het 5 december! De kinderen stonden vol spanning
te wachten op de Sint. Hoe zou hij dit jaar aankomen? Want laten
we eerlijk zijn ... elk jaar gebeurt er wel iets spannends!
Dit jaar begon de pret met een prachtig versierde school. Dat zorgde
ervoor dat alle kinderen, maar ook meesters en juffen (zelfs de directeur)
in Sintstemming kwamen.
Toen bleken de postpieten telkens post voor de groepen 1 tot en met
vier af te geven. In de enveloppen zaten mooie Sint en Pietplaatjes die
de kinderen met elkaar mochten ruilen.
Één keer heeft de directeur zo’n Postpiet bij de brievenbus gezien.
Maar ja ... die Pieten zijn zo snel, dat hij alleen maar pakketjes bij de
brievenbus vond; er was geen postpiet meer te zien.
Na een tijdje bleken de plaatjes ook bij zo’n ouderwets leesplankje te
passen. Weet u wel opa’s en oma’s: zo’n Aap, Noot, Mies plankje.
Dat was wel een grote verrassing!
Schoentje zetten

Op woensdag 28 november mochten de kinderen hun schoentje
zetten. De school heeft nog nooit zo apart geroken!
De winst? Een flexibel potlood voor elk kind. Dat was ook al een
geweldige verrassing.
Wat wel een beetje gek was, was dat de groep 7/8 kinderen zo hard
gegroeid waren, dat in één nacht hun stoel veel te klein was geworden.
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Sint op De Kampschouw
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Foto: Anne Gera Marteijn
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(vervolg bladzijde 4)

Groep 2 had een mooi versierde stoel
klaargezet. De Sint vond de stoel prachtig,
Maar dat bleek dus een grap van de mafkeespiet
maar heeft er niet echt op gezeten; hij wilde
te zijn. Die had stiekem de stoelen van groep
heel graag weten hoe de Beebot werkte en liet
5 omgewisseld met de stoelen van groep 7/8.
de kinderen vertellen hoe je programmeert!
Surprises
Spelletjes
Intussen stroomden de prachtig in-elkaar

geknutselde surprises binnen. Heel het
podium stond vol met prachtige creaties.
Fantastisch om te zien dat sommige
kinderen hun eigen fantasie hebben gebruikt
en sommigen een handje zijn geholpen.
Piet! Piet! Piet!

en surprises

Terwijl de Sint van klas naar klas trok, speelden
de kinderen van groep 3 en 4 spelletjes. Kwartet,
pepernootsjoelen en moeilijke kleurplaten. De
sfeer was geweldig en vooral heel gezellig.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 waren
vooral enthousiast over de surprises. De
gedichten werden lachend voorgedragen.

En daar waren ze dan! De Sint en zijn Pieten. Nu is het weer een jaar wachten op volgend
Het was even spannend of de Sint überhaupt
zou komen, maar toen ineens - in de verte kleurde de lucht oranje door de knipperlichten
van een grote vrachtwagen.
Terwijl de vrachtwagen dichterbij kwam,
zagen de kinderen zwaaiende Pieten op de
treeplanken. En naast de chauffeur? Daar zat
de Sint!
Hij was gelukkig toch aangekomen in
Kamperland om een bezoek af te leggen aan
De Kamperschouw.
De versierde stoel

En zo begon het bezoek aan de klassen. Eerst
de kinderen van het kinderdagverblijf en
vervolgens de kinderen van groep 1.
De kinderen van groep 1 waren wel heel erg
streng. Een van de pieten was over het bureau
van de juf geklommen. De Sint beloofde goede
afspraken te maken met die bewuste Piet. Want
jaar. Dank u wel lieve Sint!
rotzooi maken in de klas, dat mogen de Pieten
niet!

foto : marjolijn van galen
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Vrolijk kerstfeest

Sint op De Kampschouw

KERSTVIERING GROEP 3 TOT EN MET 8
De kerstviering verloopt dit jaar iets anders dan u van ons gewend bent. Zoals eerder
beschreven in de vorige nieuwsbrief, vindt de viering van de groepen 3 tot en met 8 in de
klas plaats.
Het eerste deel van de viering staat in het teken van het kerstverhaal. Tijdens de viering
passeren de welbekende elementen als gebed, kerstliedjes en het kerstverhaal de revue.
Het team van De Kamperschouw vindt het erg belangrijk dat juist daar nadruk op ligt.
Het tweede deel van de viering bestaat uit een kersthapjesbuffet. De kinderen mogen
thuis iets klaarmaken en meenemen naar school om met hun klas op te eten. Het idee is
dat iedereen (ook de juffen en meesters) een paar hapjes klaarmaken; samen heeft de
klas dan een mooi buffet. Samenzijn en delen staat centraal.
Bij de klas van uw kind hangt een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat uw kind mee
wil brengen naar de kerstviering.
De viering is donderdag 20 december van 17:15 tot en met 18:15.

Kunt u de kinderen een eigen beker, bord en bestek meegeven?
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Kerst in groep 1/2
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De kerstviering in groep 1/2 bestaat dit jaar
uit maar liefst drie onderdelen.
Woensdagochtend 19 december vieren de
kinderen met hun juffen Kerst in de klas.
Diezelfde dag wonen de kinderen van
17:00 tot 18:15 een kerstschimmenspel
van meester Sjaac bij. Daarna sluiten de
kinderen af met een kerstbuffet in hun eigen
groep.
Ook de kinderen van groep 1/2 kunnen op
de intekenlijsten invullen wat zij mee willen
nemen.

Kerstdoemiddag

Maandag 17 december organiseert
het team van De Kamperschouw een
kerstdoemiddag.
Een van de activiteiten is ‘maak je eigen
kerststukje’. Daarvoor hebben de kinderen
een bakje (voor het kerststukje) en een
kaars nodig. Deze mogen ze mee naar
school nemen.

Verzoek om hulp!

We zijn ook weer op zoek naar veel groen
en versiersels voor de kerststukjes. Kunt
u daar ook dit jaar weer bij helpen? Alle
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn welkom!
U kunt de spulletjes maandagochtend 17
december op ‘het podium’ in de school
leggen.
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De speelplaats:
een toekomstbeeld

D

e toekomst van onze school ziet er
rooskleurig uit! Als al onze plannen
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen
worden, spelen de kinderen
volgend jaar op prachtige speeltoestellen op
een groen-grijs plein.
In het opgestelde plan bestaat het speelplein
uit een klimtoren, een duikelrek en een
palenbos.
De speeltoestellen hebben een natuurlijke
look doordat gebruik gemaakt wordt van
Robiniahout. Mits goed onderhouden,
kunnen deze materialen 25 jaar mee.
Maar goed ... alle mooie dromen, kosten geld.
Dat betekent dat er gespaard moet worden.
Het bij elkaar te sparen bedrag is

€ 25.000,Een groot, maar voor zo’n mooie speelplaats,
realistisch bedrag.
Inmiddels heeft de activiteitencommissie een
aantal leuke ideeën om geld in te zamelen,
helpen sponsoren ons met wat spaargeld en
worden instellingen aangeschreven om in
aanmerking te komen voor schenkingen en
subsidie.
Hopelijk zien wij jullie allen tijdens de
winterfair! Dat is de eerste activiteit waar de
opbrengst ten goede komt van dit prachtige
speelplein.

Nieuwe layout

Om de nieuwsbrief van De Kamperschouw er wat
professioneler uit te laten zien, wordt deze vanaf nu
niet meer in Microsoft Word opgemaakt, maar in
Adobe Indesign.

De foto’s die in deze nieuwsbrief staan, zijn gemaakt
door juf Joke, juf Marjolijn en juf Anne Gera. Ik heb
hen gevraagd nog meer van dit soort prachtige foto’s
te maken.
Tips zijn uiteraard van harte welkom! Uiteindelijk is
de nieuwsbrief belangrijk om de inhoud en niet om
het uiterlijk!
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Nieuwe layout

Het voordeel van dit programma is dat de nieuwsbrief
een meer eigentijdse uitstraling krijgt.
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Nieuwe layout

14

cbs de kamperschouw

Snappet!
Snappet is de naam van een digitale methode waarbij kinderen
aan hoofdvakken werken op een tablet of chromebook. Snappet
maakt gebruik van een slim algoritme waardoor de stof aansluit
op het niveau van het kind. Simpel gezegd op bijvoorbeeld
rekengebied: moeilijkere sommen voor kinderen die goed zijn in
rekenen, makkelijkere sommen en meer aandacht voor kinderen
die moeite met rekenen hebben. Snappet kan ook ingezet worden
voor taal, spelling en begrijpend lezen.
Een aantal juffen, maar ook leerlingen, zijn gaan kijken op
een school waar Snappet al wordt gebruikt. Zij kwamen zeer
enthousiast terug.
Wij zijn van plan al in het voorjaar van 2019 in groep 7 en 8 met
dit project te gaan starten. Voordat het echt zo ver is, gaat het
team in overleg met de MR kijken welke vakgebieden hiervoor
in aanmerking komen én hoe we ervoor kunnen zorgen dat we
rekening houden met beperkte schermtijd.

foto : joke roex
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SNAPPET
TABLE T

SNAPPET
CHR OMEBOOK
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skilopen
boekenmarkt

grote loterij
Beste papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s, buren, kennissen en alle
anderen,
U bent van harte uitgenodigd
voor de Winterfair!

donderdag
20
december

blikgooien
twister
grabbelen
en nog veel meer!
Spaar mee voor onze
speelplaats!
Neem gepast geld mee. De meeste activiteiten of wat
lekkers kosten tussen de 0,50 en 2,00.
Lootjes zijn 0,50.

18:30 - 20:00

We zien u graag!
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kalender
19 december		
20 december		
20 december		
21 december		
21 december		
7 januari			
16 januari 		
30 januari		

1/2 van 17:00 tot 18:15
kerstviering 3/8 van 17:15 tot 18:15
winterfair van 18:30 tot 20:00
groep 1 tot en met 4 vrij
groep 5 tot en met 8 ‘ s middags vrij
kerstviering

eerste schooldag
bibliobus
bibliobus

