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Kind op maandag.
JIJ BENT MIJN HELD!
David is een held. Hij heeft de reus verslagen, hij krijgt nog
meer eer dan koning Saul. Dat vindt de koning natuurlijk
niet fijn. Uiteindelijk wordt hij zo boos op David, dat hij
hem wil doden. David weet aan hem te ontkomen en
krijgt zelfs de kans om Saul te verslaan. Maar dat doet hij
niet; zo komt de koning die God heeft uitgekozen niet aan
de macht.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 29,77 gespaard. Wat een mooi bedrag. Hartelijk dank.

Jarigen
Op donderdag 14 juni is Remon uit groep 5 jarig. Hij wordt dan
9 jaar! We wensen je een superfijne verjaardag toe.

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 “O”. De spullen moeten wel in de kast passen!
(Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen dus ôh en geen oo)

Rugby in groep 6-7-8
Op vrijdagmiddag 15 juni is het jaarlijkse rugbytoernooi voor groep 6-7 en 8.
De leerlingen krijgen volgende week een brief met
informatie.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kinderen, die het leuk vinden om te
zingen, tijdens Skiemer Wad.
Op het wad in Ballum komt een mooi podium, waar een bijzonder en uniek muziek spektakel zal plaatsvinden, 1 en 2 september met zonsondergang.
Hoe gaaf is het, als jij op deze mooie plek komt te staan met heel veel muzikanten en zangers van Ameland en mee kan zingen.
Lijkt dat je leuk, kom dan zondag 24 juni om 13.00 uur naar de NH Kerk in Hollum om te
oefenen. Tot dan.

PS. Als je nog vragen hebt kun je een van ons altijd bellen.
Wilbranda van Bavel 0612786280
Françoise Baudoin 0623323117

MyAlbum
Vandaag ontvangt u een aparte mail met daarin nogmaals de
informatie over de fotoalbums van schoolactiviteiten. Wij gaan
die albums op 1 juli aanstaande allemaal verwijderen. Wilt u dus
nog foto’s downloaden, dan kan dat nu nog. Van de meest recente activiteiten blijven de albums er nog tot na de zomervakantie op staan.
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