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Kind op maandag
IS GOD HIER?
In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de
stem van Eli; God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij
hem is. De zonen van Eli denken dat God bij het leger is als de
ark daarnaartoe wordt gebracht. Dan zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël verliest de oorlog van de
Filistijnen en de ark wordt geroofd.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 16,65 gespaard. Hartelijk dank hiervoor.
Koningsspelen 2018
Op vrijdag 20 april worden de Koningsspelen gehouden voor alle basisscholen in Nederland. Op Ameland doen we 1x in de vier jaar mee en
dit jaar is het zover. Alle scholen van het eiland vieren samen de Koningsspelen in Ballum. Om alles soepel te laten verlopen hebben we uw
hulp nodig. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) hebben we ouders nodig die rijden, een groepje begeleiden of vos zijn voor de vossenjacht.
Wilt u helpen? Geef dit z.s.m. door aan een van de juffen of stuur een
mailtje naar info@cbskoninginwilhelmina.nl.
Voor groep 5 t/m 8 hebben we meefiets-ouders nodig en 2 ouders die
een groepje willen begeleiden. Als u dat wilt kunt u dit doorgeven aan
juf Willy.
Personeel
M.i.v. komende week zal juf Antje-Rixt niet meer op woensdag werken in groep 7/8. Zij komt
daarvoor in de plaats op maandag. Dit i.v.m. ruimtegebrek op de woensdag.

De letterkast in groep 1 en 2
Voor de letterkast is de letter i aan de beurt. De i van IK! Het
is een moeilijke letter want de letterkast is nog erg leeg.
Wie neemt er iets mee? De spullen moeten wel in de kast
passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de letter
uit dus ih zoals in i-k (en niet ie).

18/19 april

april/mei 2018
De eindtoets voor groep 8

20 april

Koningsspelen in Ballum

26 april

Koffie-inloop 8.30—9.00 uur

27 april t/m 13 mei

Meivakantie

4 mei

Nationale dodenherdenking

21 mei

Pinkstervakantie

22 mei

Teamdag. Alle kinderen vrij

29 mei

Schoolfotograaf

Tot volgende week!
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