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Kind op maandag
Het thema van deze week is STORM
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken, ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een man met een storm in zijn
hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.

Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 29,30 gespaard. Hartelijk dank hiervoor.

Juf Sietsche
In januari heeft juf Sietsche de laatste chemokuur gehad. Nu komt het
2e deel van de behandeling en dat is de operatie. Op woensdag 14 februari wordt juf Sietsche geopereerd. Een spannende dag. We wensen
haar heel veel sterkte en zijn in gedachten bij haar!

Staken
Op 14 februari zullen weer veel scholen in Noord Nederland staken. Wij hebben als team het besluit genomen
om niet te staken. Om weer een dag te missen zou voor
ons de werkdruk juist verhogen. Wij zijn wel solidair met
de stakers en maken ons, met hun, zorgen over de toekomst van het onderwijs.

Schaatsten
Op maandag 19 februari gaan de groepen 6-7-8 schaatsen in Leeuwarden. Dit in het kader
van het project ‘ Fryske Sporten yn dyn Klasse’ van Sport Fryslân. Het is de bedoeling dat
dit een jaarlijks terugkerend evenement zal zijn voor deze drie groepen.

Website
Heeft u het al gezien? Onze website is vernieuwd!
www.cbskoninginwilhelmina.nl

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen
die beginnen met de letter “W”. De w van winterspelen.
De spullen moeten wel in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen dus wû en geen wee)

Ouderhulp in de gymzaal
Aan het begin van het schooljaar heeft u een lijst meegekregen met daarop de indeling voor alle donderdagen van het schooljaar. Het gaat om het
opruimen van de toestellen in de sporthal. In de bijlage nogmaals de lijst
voor de laatste maanden. We merken dat het bij de jaarwisseling niet op
alle kalenders is terechtgekomen. Als u zelf niet kunt, mag u natuurlijk ruilen of voor vervanging zorgen.

Bericht naar de toekomst
Alle groepen hebben deze week iets gemaakt om mee te geven
in de tijdcapsule die wordt ingemetseld in de dijk. Het is een
bericht voor Amelanders van de volgende eeuw van Amelanders van nu. Op 17 februari 2018 wordt deze tijdcapsule geplaatst.
Meer weten?: https://www.kijkopdedijkameland.nl/stuur-een-bericht-naar-de-toekomst
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