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Kind op maandag
IK HELP JE WEL.
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een storm op het meer zijn,
komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man
wordt door Jezus beter gemaakt. Drie verhalen waarin Jezus
tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’

Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 17,10 gespaard. Tijdens de 40dagentijd sparen we voor
KIKA,

Jarigen in de vakantie
Délain wordt op 28 februari 10 jaar. Op zaterdag 3 maart
wordt Estelle ook 10 jaar. Op diezelfde dag wordt Dustin 9
jaar. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Ouderavond grenzen stellen
In het najaar was er een voorlichtingsavond rond het thema ‘Hoe communiceer je met je
kinderen en stel je grenzen” gepland, die wegens te weinig opgave vooraf niet door is gegaan. De datum was voor velen ongelukkig gepland en het verzoek tot opgave vooraf was
niet duidelijk genoeg vermeld in de uitnodiging. Nu is er een nieuwe avond gepland. De uitnodiging hiervoor vindt u in de bijlage. Graag opgeven via het mailadres in de uitnodiging.

E-books lezen
De bibliotheek biedt een gratis app aan. Kinderen
kunnen dan met hun bibliotheekabonnement
ook e-books lezen op de tablet of e-reader. Veel
kinderen hebben hierover al een folder meegenomen naar huis. Maar voor informatie kunt u
natuurlijk ook in de bibliotheek terecht.

De hoofdprijs
Dit najaar kregen alle Friese scholen een robot om in elkaar te zetten. Een initiatief van het innovatiecluster Drachten. Ook bij ons ging groep 6-7 en 8 aan de slag om de robot in elkaar te
zetten. Dit deden ze in kleine groepjes o.l.v. meester Johann.
In december was de robot klaar en konden we ontdekken wat Migo allemaal kon. Dansen, praten, winkelen, hi-five geven. Ook stuurden we een vlog in om mee te dingen naar een prijs. Het
filmpje wat we instuurden kunt u bekijken op
http://www.cbskoninginwilhelmina.nl/winnen-vlog-wedstrijd .
Afgelopen woensdag gingen alle Friese scholen naar Leeuwarden om hun robot te laten zien en
om de uitslag te horen van de vlogwedstrijd. En.....onze school ging er met de hoofdprijs vandoor. Het leverde een “Meet & Greet” op met André Kuipers, een prachtige tweede robot (een
andere dan we al hebben) én een rondleiding voor de hele klas bij een bedrijf van Innovatie
Cluster Drachten.

26 feb. t/m 2 maart

februari/maart/april 2018
Voorjaarsvakantie

12 maart

Luizencontrole

20 maart

Werkavond kind-ouder

21 maart

schoolvoetbal

25 maart

Kerk-school-gezinsdienst.

29 maart
30 maart t/m 2 april

Paasviering en paaslunch. Informatie volgt. Alle kinderen eten
op school en zijn om 13.30 uur vrij
Paasvakantie

20 april

Koningsspelen

26 april

Koffie-inloop 8.30—9.00 uur

Fijne voorjaarsvakantie!!!

