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Kind op maandag
IK VECHT VOOR JOU.
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar
kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je
zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.

Jarigen
Zendingsgeld
De opbrengst van deze week was
€20,70 . Hartelijk dank daarvoor.

Volgende week 2 jarigen!!
Op 3 april wordt Mellanie 10 jaar
en de volgende dag, 4 april, is
Sjoerd jarig. Hij wordt 11.
Gefeliciteerd!!

Personeel
Gelukkig kunnen we weer wat leuke dingen melden. Afgelopen week is juf Janke begonnen met re-integreren. Ze werkt de komende weken op de dinsdag– en donderdagmiddag. Als dat goed gaat, gaan we langzaam opbouwen. Op dinsdag-en donderdagochtend
blijft meester Johann invallen.
Vanaf vrijdag 5 april komt juf Pauline weer gedeeltelijk terug in groep 3/4. Zij begint
eerst op de vrijdagen.

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter I van IK . De
spullen moeten wel in de kast passen! (Met de
kinderen spreken we de klank van de letter uit
en we zeggen i (en geen ie)

Internet-tip
Beleef de lente. Hier kun je via een webcam verschillende vogels volgen op en in hun
nest. https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

1 jaar Kanjerschool
Deze week ontvingen wij een leuke brief van de Kanjertraining. Het is nu nl een jaar geleden dat wij Kanjerschool geworden zijn. En bij die eerste verjaardag hoort een cadeautje. Kanjertraining is vooral bekend van de petjes en daarom is het de bedoeling dat alle kinderen maandag een pet
opzetten/meenemen naar school. Om 10 uur gaan we die
pet opzetten en vormen we de letter K van kanjer op het
schoolplein. Door de kanjertraining wordt dan een luchtfotogemaakt voor op hun website (en op die van ons natuurlijk). Een erg leuk cadeau!! Dus…..maandag allemaal een
pet op en dan staan we er om 10 uur klaar voor!!

Cadeau van Nagtegaal
Wat een leuk idee van de Fa. Nagtegaal uit Ballum:
Alle scholen/kinderopvang op het eiland kregen een
mooi cadeau. Wij kregen een graafmachine voor in
de zandbak en een trekker met aanhanger. Superleuk. Dinsdag werden ze persoonlijk gebracht. We
zijn er erg blij mee.

Tafels oefenen
Volgende week donderdag, 4 april, moeten de kinderen van groep 4 de tafel van 3
kennen. Dus hard oefenen thuis.
Samen beter lezen
Gaat het goed met Samen Beter lezen?? Nog 2 weken te gaan. Lever je logboekkaart weer in op maandag bij juf Hanneke.

Rijouders voor maandag 8 april
Op maandag 8 april gaat groep 3,4,5 en 6
naar de voorstelling Kanoet. Wij zoeken
hiervoor rijouders. We vertrekken om
13.00 uur bij school en we moeten naar
de Kardinaal de Jongschool in Nes. Rijouders mogen bij de voorstelling blijven.
Graag intekenen op de lijst bij groep 3/4

Plusklas Ameland
Per 1 maart jl. ben ik aangesteld als ‘docent Plusklas Ameland.’ In eerdere nieuwsbrieven kon u al
iets lezen over het oprichten van een plusklas. Graag wil ik u informeren over het doel van de plusklas en een beeld schetsen voor wie de plusklas bedoeld is.
Kinderen die meer-of hoogbegaafd zijn, hebben een ander denkniveau en komen in de klas niet altijd tot hun recht. Dat is jammer omdat dit op de lange termijn kan leiden tot onderpresteren, faalangst of verminderd plezier in school. Het doel van de plusklas op Ameland is om deze leerlingen
iets extra’s te bieden en in te spelen op hun onderwijsbehoeften.
De plusklas zal dit op 2 fronten doen:
Op woensdagochtend komen de kinderen bij elkaar en gaan ze leren om uitdagingen aan te
gaan. Uitdagingen die inspanning vragen (iets wat ze niet gewend zijn) Het motto wordt “ik
kan het nog niet’ in plaats van ‘ik kan dat toch niet’
Ook zal er aandacht zijn voor doelen als plannen, organiseren, reguleren van emoties en
flexibel zijn.
Er zal altijd verbinding worden gelegd met de ‘thuisklas’. De overige dagen van de week is de
leerling onderdeel van zijn eigen groep maar zal ook daar werken aan de doelen van de plusklas.
Inmiddels is de aanmeldprocedure van start gegaan. Op 10 april start de eerste les met minimaal 5
en maximaal 10 leerlingen. We hebben dan een prachtig opgeknapt lokaal tot onze beschikking in
o.b.s. De Schakel in Hollum.

Met vriendelijke groet,
Johann Jansen
docent Plusklas Ameland
Palmpasen
Tenslotte nog dit. Op zondag 14 april is er in de Hervormde Kerk van Hollum de Palm Pasenviering. Net als vorig jaar zal onze school daar weer aan meewerken. Dat is de reden dat
deze dienst vermeld staat in de kalender hieronder. Meer informatie volgt binnenkort.

4 april

Kalender maart/april 2019
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8

8 april

Uur Cultuur groep 3 t/m 6

Zondag 14 april

Palmpasendienst . Aanvang: 9.15 uur

16 april

Eindtoets groep 8

18 april

paasviering en paaslunch 14.00 uur vrij

19 en 22 april

Goede vrijdag en paasmaandag vrij

24 april 8.30 uur-9.00 uur

Koffie-inloop met als thema: Het schoolplan

27 april t/m 5 mei

Mei vakantie (1 week)

