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Kind op maandag
KIJK MAAR GOED!
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde
man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze het niet
kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er
eigenlijk blind in dit verhaal?
Zendingsgeld
De opbrengst van deze week was
€ 22,60. We sparen voor de Stichting kansarme kinderen in Nederland.

Jarigen
Midden in de vakantie, op
20 februari, wordt Xander uit
groep 8 twaalf jaar.
Op donderdag 28 feb is Délain uit
groep 7 jarig.
Zij wordt die dag 11 jaar

Feest op school
Afgelopen dinsdag was er feest op school met taart voor alle kinderen!! Misschien heeft u
het wel gehoord. Juf Sietsche trakteerde. Zij heeft nu alle behandelingen achter de rug en
is, na een lange en intensieve behandelperiode, weer beter. Dat is een feestje waard. We
zijn blij voor en met juf Sietsche

Benoeming docent plusklas basisonderwijs Ameland.
In weekbrief 18 heeft u kunnen lezen over het project Plusklas Ameland. In de afgelopen weken heeft dhr. Jan Kuipers voor ons de selectie gedaan en hebben de directeuren van de basisscholen op advies van Jan Kuipers dhr. Johann Jansen benoemd als docent Plusklas voor
een periode van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020 voor de woensdag. Binnenkort zullen wij de
selectieprocedure opstarten voor de leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen. De selectie van de leerlingen wordt gedaan door de intern begeleiders van de basisscholen in samenspraak met Jan Kuipers en Johann Jansen. Graag willen wij de Plusklas z.s.m. opstarten.
Namens de directies van de basisscholen van Ameland.

In de bijlage vindt u ook een flyer met daarin het programma voor volgende week in het Natuurcentrum in
het kader van Pake en Beppe. Op vertoon van een volwassene hebben kinderen gratis entree! Op dinsdag- en
donderdagmiddag gaan Joris Collier en Gerdie de Jong
met plastic aan de slag. Kinderen zijn welkom om mee te
helpen.

Streetwise
Donderdag 28 februari is ANWB Streetwise op het eiland. U heeft vandaag de informatiefolder al ontvangen. Verdere informatie over tijden en plaatsen volgt meteen na de
vakantie. Op donderdag 28-2 gaat de gymnastiek niet door. Dus ook de opruimouders
van die middag zijn vrij.

Hieperdepiep Hoera
Op woensdag 27 februari viert juf Willy
haar verjaardag met de klas. De kinderen
mogen die dag verkleed op school komen.

18 t/m 22 februari

Kalender februari /maart 2019
Voorjaarsvakantie

25 februari

Schoolverpleegkundige voor groep 7

27 februari

Juf Willy viert haar verjaardag in groep 7/8

28 februari

ANWB Streetwise voor alle groepen

4 maart

Luizencontrole

13 maart

Uur cultuur groep 1 en 2

19 maart

Schoolvoetbal groep 5 t/m 8

19 maart

Werkavond kind—ouder

