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Kind op maandag.
Wie is de koning?
Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet helemaal wat je van een koning
zou verwachten: hij danst met de profeten.
Dit is de koning die God heeft uitgekozen.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 25,20 gespaard. Wat een mooi bedrag. We hebben geld
overgemaakt naar Stichting Kansarme Kinderen in Nederland.
Jarigen
De komende week zijn er maar liefst 3 jarigen. Op 22 mei wordt
Rosalie uit groep 7 elf jaar. De dag daarna op 23 mei wordt
Chantal uit groep 3 zeven jaar. En op 24 mei wordt Gerjan uit
groep 7 elf jaar. Alle drie van harte gefeliciteerd.

Verloting op de feestelijke ouderavond
Op vrijdag 22 juni is er weer de feestelijke ouderavond met de traditionele verloting. Het is
voor de kinderen erg leuk wanneer er meerdere kleine cadeautjes zijn. Wilt u de cadeautjes
(geen alcoholische dranken) voor de verloting ingepakt inleveren vòòr 16 juni op school.

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf woensdag dingen
meenemen die beginnen met de letter “H”.
De spullen moeten wel in de kast passen!
(Met de kinderen spreken we de klank van de
letter uit en we zeggen dus hûh en geen haa)

De H van Hoera!!!! We zijn blij dat juf
Sietsche er weer is! Vanaf vandaag begint juf Sietsche weer op therapeutische
basis. Dat wil zeggen dat ze gaat opbouwen in uren en dat ze er extra is,
naast juf Hilly en juf Hanneke.

Kanjerlessen
Op vrijdag 18 mei zijn er voorbeeldlessen zijn in alle groepen. U bent, als ouder, van harte welkom om deze les bij te wonen. Omdat we vooraf stoelen willen klaarzetten in de groepen vragen we u om een opgave-mail te sturen: info@cbskoninginwilhelmina.nl Graag even aangeven
bij welke groep(en) u aanwezig bent. Het is de bedoeling dat u er meteen aan het begin bent en
dat u de hele les blijft.
Hierbij het rooster:
Groep 1 en 2: 08.30 – 09.00 uur

Groep 3 en 4: 09.00—10.00 uur
Groep 5 en 6: 10.30 - 11.45 uur
Groep 7 en 8: 13.15—14.45 uur

We hebben begrepen dat er ouders zijn die i.v.m. hun
werk niet kunnen komen. Kinderen vinden het natuurlijk
wel leuk wanneer er iemand komt. Daarom mag er voor de
kinderen waarvan papa of mama niet kan komen een oma
of een opa de les bijwonen. Wilt u dit nog even doorgeven? Dan zetten we de stoelen klaar.

18 mei

mei /juni 2018
Open Kanjer-lessen (zie bericht in deze weekbrief)

21 mei

Pinkstervakantie

22 mei

Teamdag. Alle kinderen vrij

22 mei 19.30 uur
28 mei

MR vergadering
Luizencontrole

29 mei

Schoolfotograaf

5 juni

Sportdag groep 6-7-8

5 juni

Bosdag: Indianen groep 1 en 2

22 juni

Feestelijke ouderavond

25 juni

Rapport 2 mee

27/28 juni

Rapportgesprekken

Wij wensen u fijne en zonnige Pinksterdagen!!
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