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Kind op maandag
IK WEET HET NIET
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren?
Het eerste dat we van hem horen is dat hij op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht,
die hem zalft als de nieuwe koning.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 21,70 gespaard. Hartelijk dank hiervoor.

Jarigen
Op zondag 22 april wordt Eelco uit groep 1 vijf jaar! Gefeliciteerd
Eelco en een fijne dag!!

Koningsontbijt en koningsspelen
Morgen is het al zover: de Koningsspelen. We beginnen om 8.30 uur met het Koningsontbijt
op school.
Groep 1 t/m 4 gaat na het koningsontbijt met auto’s naar Ballum. Het programma duurt tot
12 uur (ook voor groep 2). We zijn rond 12.15 uur weer terug bij school. Met groep 5 t/m 8
gaan we na het koningsontbijt op de fiets naar Ballum. Na een sportief programma fietsen
we rond 13.00 uur weer terug naar Hollum. Daarna is iedereen vrij.
Denkt u nog even aan de kleding? Voor groep 1 t/m 4 geldt: of verkleed als koning of koningin of in rood-wit-blauw-oranje. Voor groep 5 t/m 8 geldt: in rood-wit-blauw-oranje.

Voorzorg op 20 april
Wilt u, bij zonnig weer, uw kinderen thuis al insmeren?
En omdat we de hele ochtend in het bos zijn, raden we
de kinderen aan om dichte schoenen te dragen. I.v.m.
teken is het verstandig om uw kinderen ‘s avonds even
te controleren.

De letterkast in groep 1 en 2
Voor de letterkast is de letter m 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 mmm (en
niet em)

Samenloop voor hoop
Vandaag hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 informatie meegekregen over de kinderloop voor hoop. We lopen niet in schoolverband, maar uw kunt uw kind wel via school opgeven. Dit doet u door
het ingevulde formulier in te leveren met €5,00 per kind.

De opbrengst van de pepermuntactie is €1500,00. Geweldig bedankt voor jullie inzet. Wat een prachtig resultaat!!!
Koffie-inloop
Op donderdag 26 april is er tussen 8.30 en 9.00 uur gelegenheid om even binnen te lopen en een kopje koffie of thee te
drinken. Met welke reden? Ik vind het prettig om regelmatig
contact te hebben met u als ouder en om uw mening te horen
over bepaalde schoolzaken. Tijdens deze eerste koffieinloop
ben ik vooral benieuwd wat u vindt van de informatievoorziening, dus weekbrief, website, briefjes. Wij doen ons best maar
misschien kan of moet het nog ergens beter. Uw suggesties
zijn welkom.
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