
website: 

www.campinaopschool.nl. 

 

Welkom, welkom.. 

We zijn deze week weer be-

gonnen met allemaal en-

thousiaste kinderen. Fijn om 

de school weer te horen 

bruisen van kinderstemmen! 

Naast bekende gezichten 

zijn er ook veel nieuwe kin-

deren op school gekomen. 

Fijn dat jullie er zijn, we ho-

pen dat jullie het snel naar 

je zin zult hebben op school! 

Ook de nieuwe meester en 

juffrouwen, van harte een 

goede tijd toegewenst op de 

School met de Bijbel. In de 

schoolgids komt u de nieuwe 

namen vanzelf tegen. 

Komende dinsdag D.V 30 au-

gustus, houden we onze 

jaar l i jks  terugkerende 

kennismakingsavond. U bent 

dan weer van harte welkom 

om een praatje te maken 

met de nieuwe meester of juf 

van uw kind. We beginnen 

om 19.00 uur met de eerste 

ronde. Die duurt tot 19.45 

uur. Om 20.00 uur start de 

tweede ronde. Tijdens de 

kennismaking laat de 

leerkracht zien wat er alle-

maal in de klas gebeurt op 

een willekeurige dag. In de 

hogere groepen komt uiter-

aard het huiswerk aan de 

orde en ook bent u uiteraard 

in de gelegenheid om vragen 

te stellen. We zouden het 

heel fijn vinden als we u alle-

maal mogen ontmoeten. We 

stellen een goed contact met 

het thuisfront zeer op prijs, 

maar dat wist u al … 

Schoolmelk 
Tijdens de basisschoolperiode 

groeit uw kind van een amper 

één meter lange kleuter uit tot 

een beginnende puber die 

straks hoogstwaarschijnlijk bo-

ven u uit gaat steken! Voor de-

ze groei zijn veel voedingsstof-

fen nodig. Een groot deel van 

de dag brengt uw kind op 

school door. Campina School-

melk zorgt elke dag voor een 

vertrouwde en gezonde onder-

breking van een intensieve dag 

op school. Als u uw kind mee 

wilt laten drinken  of meer info 

wilt,  verwijzen we u graag   

naar de 
 
 

Schoolgids schoolplein 
In het najaar zal er om de 
school een hoop te doen 
zijn. De Peppelstraat en de 
Korenbloemplaats gaan op 
de schop. Ook het kleuter- 
en middenbouwplein zul-
len worden opgehoogd en 
van nieuwe spullen worden 
voorzien. Ongetwijfeld zul-
len de activiteiten van de 
aannemers voor overlast 
zorgen, maar zowel de 
straten als het plein zullen 
fantastisch  worden.  

De nieuwe schoolgids is 

nog in de maak. Omdat 

er op het laatst nog een 

aantal wijzigingen in de 

gids opgenomen moe-

ten worden. U vindt 

overigens alle prakti-

sche informatie op de 

website van de school: 

 www.smdbbleskensgraaf.nl 
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Het is de bedoeling om 

de schoolgids volgende 

week mee te geven met 

uw oudste kind. 

 


