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Kind op maandag
HELP, HELP, HOERA
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel
mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij
doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het
maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt
aan Jezus’ optreden.

Zendingsgeld
De opbrengst van deze week was
€ 21,80. We sparen voor de Stichting kansarme kinderen in Nederland.

Jarigen
Op vrijdag 15 maart zijn Lenthe
en Femke jarig. Lenthe wordt 7 en
Femke 12 jaar. Op 19 maart wordt
Floortje ook 12 jaar.
Op dinsdag 20 maart wordt Rinse
9 jaar. Gefeliciteerd allemaal!

Schoolvoetbal groep 5-6-7-8
Op dinsdag 19 maart is het schoolvoetbaltoernooi voor de Amelander
basisscholen. Onze school doet met 4 teams mee. De wedstrijden worden gespeeld op de velden van Geel/Wit in Nes. Om 12.45 uur vertrekken de auto’s vanaf school naar Nes. De kinderen van groep 5,6,7 en 8
hebben daarom al om 11.30 uur vrij dinsdagmorgen. Ze kunnen dan rustig eten en omkleden om weer op tijd op school te zijn. De 10 NIET–
voetballers zijn ook om 11.30 uur vrij maar zij kunnen op de gewone tijd
op school komen. Er is ‘s middags geen gym voor groep 3/4. Het voetbaltoernooi is rond 15. 15 afgelopen. De voetballers zijn dus wat later thuis
dan normaal.
De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter V van Voorjaar . De spullen moeten wel in de kast passen!
(Met de kinderen spreken we de klank van de
letter uit en we zeggen vvv (blazend tussen de
lippen) (en geen vee)

Werkavond kind-ouder op 19 maart
U bent samen met uw kind(eren) welkom. Op die avond keren we de rollen voor eventjes
om. Uw kind vertelt u over de verschillende vakken, boeken, opdrachten, werkjes, hoeken etc. En misschien heeft hij of zij ook wel een leuke opdracht voor u bedacht. U wordt
dus door uw eigen kinderen wegwijs gemaakt. Daarom is het wel de bedoeling dat kinderen bij hun eigen ouder(s) blijven. Bij meerdere kinderen kunt u zich òf als ouders opsplitsen òf met het hele gezin de verschillende groepen bezoeken. In groep 5 t/m 8 gaan
de kinderen u wat vertellen over het werken met de ChromeBooks.
Groep 3 en 4:

Topografie groep 6
Vrijdag 15 maart heeft groep 6 de topografietoets van
Gelderland. Weet jij al waar Harderwijk ligt en waarom
dat een bekende plaats is? En bij welke plaats hoort
het jongetje hiernaast?

14 en 15 maart

Kalender maart/april 2019
Annet afwezig i.v.m. studie tweedaagse

Dinsdagmiddag 19 maart

Schoolvoetbal groep 5 t/m 8

19 maart 18.30—19.30 uur

Werkavond kind—ouder

26 maart

MR vergadering

5 april

Uur Cultuur groep 3 t/m 6

Zondag 14 april

Palmpasen (hierover later meer informatie)
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