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Kind op maandag
IK HELP JE WEL.
Noömi is uit Betlehem naar Moab verhuisd. In Moab sterven
haar man Elimelech en haar beide zonen. Staat Noömi er nu
helemaal alleen voor? Ze besluit terug te gaan naar Betlehem. Ruth, haar Moabitische schoondochter, gaat met haar
mee. In Betlehem mag Ruth aren rapen op het land van
Boaz.

Goede-doelen-geld
De opbrengst van deze week was € 12,90
Zoals u weet kunnen de kinderen elke
maandag geld meenemen voor het goede
doel. Elke maand gaat een deel van het
geld naar een kind dat we hebben geadopteerd via de Stichting Jetty van Aalsum in
Colombia.

Jarigen
Er zijn 3 jarigen in de vakantie:
Op 1 mei wordt Tjerk 5 jaar en op
2 mei viert Mireia haar vijfde verjaardag. Op zondag 5 mei wordt
Sietse de Boer 9 jaar.
Gefeliciteerd allemaal.

Soms sparen we zes weken voor een goed
doel als: KIKA, Unicef, stichting kansarme
kinderen in Nederland etc.
De letterkast in groep 1 en 2
Na de vakantie is voor de letterkast de letter z aan de beurt.
Wie neemt er iets mee? De spullen moeten wel in de kast
passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de letter
uit dus zzzz (en niet zet)

Verloting op de feestelijke ouderavond
Op donderdag 20 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.
Dus als u aan de wal komt in de meivakantie……...

Nationale Herdenking op zaterdag 4 mei
De herdenking begint om 19.15 uur in de Hervormde Kerk in Hollum.
Leerlingen van onze school hebben een actieve rol in deze herdenking! Om 20.00 uur is er twee minuten stilte bij het oorlogsmonument op het kerkhof, gevolgd door het Wilhelmus, de kranslegging en
het defilé. Aan het einde van de bijeenkomst lopen de aanwezigen
langs het monument waarbij bloemen kunnen worden gelegd. De
herdenking is tot circa 19.50 uur live te volgen op de radio (kanaal (1)
960 van de digitale TV

27 april t/m 5 mei
7 mei

Kalender april/mei 2019
Mei vakantie (1 week)

12 mei
13 mei

Landelijke peiling reken– en natuuronderwijs groep 6 en 8.
Ouders ontvangen hierover een aparte brief.
Moederdag
Luizencontrole

21 mei

Sportdag groep 6,7 en 8

30 en 31 mei

Vrij i.v.m. hemelvaartsdag

10 en 11 juni

Vrij (2e Pinksterdag en studiedag)

Wij wensen u een fijne meivakantie!!
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