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HEMELVAART en PINKSTEREN
Na de vakantie horen de kinderen op school de verhalen van
Hemelvaart en Pinksteren. Het verhaal waarin we horen hoe
jezus naar de hemel gaat en niet meer bij zijn vrienden is. En
het prachtige Pinksterverhaal waarin Jezus vertelt dat hij er
voor IEDEREEN is. Hij steekt het vuur in ons aan!

Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 28,00 gespaard. Wat een prachtig bedrag. Na de vakantie
zullen we geld overmaken naar Stichting Kansarme Kinderen in Nederland.
Jarigen
Tot de volgende weekbrief 2 jarigen. Op 5 mei wordt Sietse de Boer uit
groep 4 acht jaar. En Dennis uit groep 8 gaat zijn laatste verjaardag op
de basisschool vieren. Hij wordt op 14 mei twaalf jaar.
Van harte gefeliciteerd allebei!!

Personeel
Juf Inge en juf Sietsche zijn zoals u weet nog steeds afwezig. Ze werken
allebei hard aan hun herstel. Na de mei vakantie zal juf Sietsche af en toe
weer op school zijn. Zij gaat op therapeutische basis weer beginnen. Juf
Inge is ook elke week wel even op school. Werken gaat helaas nog niet
lukken. De diagnose voor haar is een burn-out en zoals u wellicht weet zal
dit langere tijd in beslag nemen. We wensen beide juffen van harte beterschap!

Verloting op de feestelijke ouderavond
Op vrijdag 22 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……...

Welkom
Twee nieuwe leerlingen in
groep 1: Hanna de Jong en
Anna Bakker! Fijn dat
jullie er zijn. We wensen
jullie een heel mooie
schooltijd!

Kanjerlessen
We zijn nu bijna 3 maanden bezig met de Kanjertraining bij ons op school. Zoals beloofd
een verslagje hoe het gaat. In alle groepen is het startverhaal verteld en weten de kinderen welk petje bij welk gedrag past. De SGR heeft in alle groepen de posters opgehangen en een kapstokje voor de petjes. Woensdag 25 april heeft het team weer een cursus
gehad en op vrijdag 18 mei zullen er voorbeeldlessen zijn in alle groepen. U bent, als ouder, van harte welkom om deze les bij te wonen. Omdat we vooraf stoelen willen klaarzetten in de groepen vragen we u om een opgave-mail te sturen naar
info@cbskoninginwilhelmina.nl Graag even aangeven bij welke groep(en) u aanwezig
bent. Het is de bedoeling dat u er meteen aan het begin bent en dat u de hele les blijft.

Hierbij het rooster:
Groep 1 en 2:

08.30 – 09.00 uur

Groep 3 en 4:

09.00—10.00 uur

Groep 5 en 6:

10.30 - 11.45 uur

Groep 7 en 8:

13.15—14.45 uur

Moederdag
Op 13 mei is het moederdag. Dat is de laatste zondag van de meivakantie. Vandaag gaan de cadeautjes mee naar huis. Dus moeders: even de
tassen uitpakken met de ogen dicht!

Herdenking 4 mei
Op 4 mei is in de Hervormde Kerk in Hollum weer de jaarlijkse
herdenkingsdienst. Ook kinderen van groep 7 en 8 zullen hieraan meewerken.
De herdenking begint om 19.15 uur.

27 april t/m 13 mei

april/mei /juni 2018
Meivakantie (inclusief Hemelvaart op 10 mei)

4 mei

Nationale dodenherdenking

18 mei

Open Kanjer-lessen (zie bericht in deze weekbrief)

21 mei

Pinkstervakantie

22 mei

Teamdag. Alle kinderen vrij

29 mei

Schoolfotograaf

5 juni

Sportdag groep 6-7-8

5 juni

Bosdag: Indianen groep 1 en 2

22 juni

Feestelijke ouderavond

25 juni

Rapport 2 mee

27/28 juni

Rapportgesprekken

Wij wensen u een fijne meivakantie!!
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