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Kind op maandag
Wie begrijpt dit?
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen.
Bovenop een berg verschijnen twee mensen van vroeger:
Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is
niet erg als je dat niet allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de
kinderen vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als een
kind.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 26,30 gespaard. Tijdens de 40dagentijd sparen we voor KIKA.
Pepermuntactie

Op 7 en 8 juli 2018 is de Samenloop voor Hoop op Ameland!!

Wilhelmina-pepermuntactie
Wij willen als school met onze Wilhelmina-pepermuntactie geld inzamelen voor kankeronderzoek. Natuurlijk vragen we u om mee te helpen deze actie tot een succes te maken.
Alle kinderen krijgen maandag een (voorbeeld)doosje Wilhelmina pepermunt en een intekenlijst mee. Zij proberen aan familie en vrienden voor €1,50 de doosjes te verkopen. Mensen
schrijven hun naam op de lijst en betalen €1,50 per doosje. Met de lijst en het geld komen de
kinderen op school in ons “winkeltje” de doosjes kopen en bezorgen die vervolgens bij de kopers. Ons pepermuntwinkeltje is ook open tijdens de werkavond op 20 maart. Dus dan kunt u
ook Wilhelminapepermunt kopen. Wij hopen straks een mooi bedrag over te kunnen maken en
zo een bijdrage te kunnen leveren aan het wetenschappelijk kankeronderzoek van het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF).
Bij deze nieuwsbrief ook nog een uitgebreide brief over de actie. En aanstaande maandag krijgen de kinderen de intekenlijst mee.
De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die
beginnen met de letter “Z”. De spullen moeten wel in de
kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de
letter uit en we zeggen dus zzzz en geen zet)

Werkavond kind-ouder op 20 maart
U bent samen met uw kind(eren) welkom. Op die avond keren we de rollen voor eventjes
om. Uw kind vertelt u over de verschillende vakken, boeken, opdrachten, werkjes, hoeken
etc. En misschien heeft hij of zij ook wel een leuke opdracht voor u bedacht. U wordt dus
door uw eigen kinderen wegwijs gemaakt. Daarom is het wel de bedoeling dat kinderen bij
hun eigen ouder(s) blijven. Bij meerdere kinderen kunt u zich òf als ouders opsplitsen òf met
het hele gezin de verschillende groepen bezoeken. In groep 4 t/m 8 gaan de kinderen u wat
vertellen over het werken met de Snappet.

maart/april 2018
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

Weekbrief 26 gaat een dagje eerder mee. U kunt deze dus op woensdag 14 maart
in uw mailbox verwachten.

