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Kind op Maandag
Kijk uit!!!
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de
woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er bijna zijn,
stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed nieuws en slecht nieuws: het
is een prachtig land, maar is er wel plek voor de Israëlieten?
Zendingsgeld
Deze week namen we €28,20 mee. We gaan nog 1 week sparen voor de slachtoffers van de ramp in Sulawesi.

De schoenendoos-thermometer
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Jarigen
Op zondag 28 oktober wordt
Hedwich 7 jaar
Van harte gefeliciteerd en een
fijne verjaardag, Hedwich!
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Schoenmaatjes!!!!
Het gaat goed met de schoenendozen maar er kunnen er nog veel meer bij.

Doe je ook mee? Je kunt de schoenendoos nog inleveren tot vrijdag 2 november.
Nog 1 week dus!

Heel Hollum bakt.
De afgelopen week zijn de voorbereidingen begonnen voor het museumproject. Er zijn al groepen naar
een museum geweest en in de school zijn we begonnen met de aankleding. En hoewel we nog niet eens
officieel gestart zijn toch al een vraag voor de afsluiting. In ons museumrestaurant willen we graag cake
en koek serveren. Wie wil voor donderdag 8 november iets bakken voor het restaurant? U kunt het via
de mail alvast doorgeven zodat we weten waar we
op kunnen rekenen. (info@cbskoninginwilhelmina.nl)
met als onderwerp: Heel Hollum bakt!
Facultatieve oudergesprekken op donderdag 15 november
Wij vinden het belangrijk om u als ouder regelmatig te informeren over de voortgang van uw
kind. Dit doen we in onze 10 minutengesprekken. Dit jaar zijn we gestart met ons omgekeerde
gesprek en verder staat er in februari en juni een gesprek gepland n.a.v. het rapport. Misschien
vindt u het prettig om een tussentijds gesprek met de leerkracht te voeren of misschien wil de
leerkracht u op de hoogte brengen over de voortgang. Daar is gelegenheid voor op het 10 minutengesprek op donderdag 15 november. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit aangeven
op een formulier. Wij plannen u dan in en u ontvangt een uitnodiging. Vrijdag 26 oktober krijgen
alle oudste kinderen een formulier mee. Als u een uitnodiging krijgt van de leerkracht zit er een
apart briefje bij het formulier. U kunt dan het formulier nog wel gebruiken voor uw (evt) andere
kinderen en om de voorkeur van tijd aan te geven. (ouders van groep 3 leerlingen worden allemaal uitgenodigd).

Ouderbijdrage 2018-2019
De komende week ontvangen alle gezinnen van de penningmeester
van de SGR een brief waarin u gevraagd wordt om de ouderbijdrage
voor uw kinderen te betalen. Wij rekenen op uw medewerking want
van dit geld worden de extra dingen bekostigd bij de verschillende
feesten op school. De kers op de taart zullen we maar zeggen.

Kalender oktober en november 2018
29 oktober t/m 8 november Museumproject groep 1 t/m 8
Vrijdag 2 november

Uiterlijk vandaag de schoenendoos inleveren.

Donderdag 8 november

‘s middags alle kinderen vrij.

8 november

Inloopavond project van 17.00 tot 19.00 uur

15 november

Facultatieve oudergesprekken

