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Kind op Maandag
Wie kan ons redden?
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit
hen achterna om hen terug te brengen naar Egypte; wie kan
hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder
moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water.

Zendingsgeld
Deze week spaarden we €28,60. Hartelijk dank daarvoor.

Actie Schoenmaatjes
Dit najaar doet onze school weer mee met
de schoendoosactie. Dit jaar kunnen we
geen schoenendozen bestellen. U zult dus
zelf weer voor de schoenendoos moeten
zorgen. Als u nieuwe schoenen koopt, bewaar de doos dan alvast. De maximale afmeting van de schoenendoos is:

Op donderdag
20 september wordt
Thomas uit
groep 7 elf jaar.
Gefeliciteerd Thomas!

lengte 36 cm, breedte 24 cm en hoogte 15 cm.

Geheel vrijblijvend
Aan het begin van het schooljaar krijgen wij op school allerlei aanbiedingen van jeugdbladen, typecursussen etc. Deze week krijgen
de kinderen de voor hun bestemde folders mee naar huis. U bent
als ouder vrij om de keuze te maken hier wel of geen gebruik van
te maken.

Vanuit de SGR/MR
* Ouderhulplijst: Gelukkig heeft een aantal van jullie de ouderhulplijst al ingevuld, maar er is
ook een aantal die daar nog niet aan toe gekomen is. Graag willen wij jullie vragen dit alsnog
te doen. Ook als je afgelopen jaar de lijst hebt ingevuld dit dit jaar weer even doen!
* MR-vergadering: voor dinsdag 18 september staat er een MR-vergadering op de agenda.
Mocht u iets te melden of te bespreken hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris cornelissmit72@knid.nl of met Annet.

Met een vriendelijke groet,
Namens de SGR/MR, Cornelis Smit (secretaris)

Topografie groep 6
Groep 6 is begonnen met de topografie van Nederland. In de
klas vullen ze de kaart in en ze krijgen het daarna mee naar
huis om te leren. Groep 5 doet wel gewoon mee in de klas
maar hoeft het (nog) niet te leren thuis. De eerste toets is
donderdag 20 september. Alleen voor groep 6 dus.

De foto’s van het zeer geslaagde schoolkamp van groep 7 en 8
zullen dit weekend zichtbaar zijn in MyAlbum.

18 september

Kalender september en oktober 2018
MR/SGR vergadering

24 sept. t/m 5 oktober

Amelander herfstvakantie

8 t/m 12 oktober

Kinderboekenweek over Vriendschap

15 oktober

luizencontrole
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De Hagen 15
9161 BX Hollum—Ameland

telefoon: 0519-55 45 00
info@cbskoninginwilhelmina.nl
www.cbskoninginwilhelmina.nl

