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Kind op maandag
VEEL GELUK
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van
het land van Elimelech. Maar er is een ander familielid dat
daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in de stadspoort overleggen. Het andere familielid doet afstand van
zijn rechten, zodat Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze
krijgen een zoon, een kleinzoon van Noömi. Dat kind zal later de opa zijn van koning David. .

Goede-doelen-geld
De opbrengst van deze week was € 26,50.
Wat een mooi bedrag. Hartelijk dank hiervoor. De komende weken sparen we voor
Jantje Beton.

Jarigen
Woensdag 22 mei is Rosalie jarig.
Ze wordt 12 jaar. Op donderdag
23 mei wordt Chantal 8 jaar.
Allebei gefeliciteerd!!

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen voor
de letterkast met de letter R van restaurant. 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 rrrrrr (en
niet er)

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.

Nieuwe voorzitter MR/SGR
Velen zullen mij al kennen, maar toch wil ik me graag kort voorstellen. Ik, Ieuwe de Vries, ben
de vader van Valentijn en Benjamin en met Deborah zijn wij in 2016 in Hollum komen wonen. In
2017 openden wij onze winkel, Designboutique DAY. Ameland is voor ons een fijne plek om te
wonen en op te groeien. Een plek waar ik ook opgegroeid ben en na de kleuterschool, onze Koningin Wilhelmina School (ja ja...) en de BWS in Nes, vele jaren op diverse plaatsen in het land
heb gewoond.
Betrokken als ik ben bij onze kinderen en de school, deed ik al activiteiten/klussen voor de
SchoolGemeenschapsRaad (SGR). Sinds kort ben ik voorzitter van die SGR én de MedezeggenschapsRaad (MR). Een rol waarin ik, in alle bescheidenheid, probeer het beste voor onze kinderen, de ouders en team te bereiken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, waardoor u
als ouder ook aan kunt schuiven. Wilt u iets met ons delen of heeft u een goed idee, dan bent u
van harte welkom. Mailen naar onze secretaris Cornelis Smit mag ook: cornelissmit72@knid.nl.
Tot slot wil ik mijn voorganger, André-Douwe de Vries, hartelijk bedanken voor de vele jaren
dat hij zich voor de school heeft ingezet. A.D., bedankt!

21 mei

Kalender mei/juni 2019
Sportdag groep 6,7 en 8

21 mei om 19.00 uur

MR vergadering

30 en 31 mei

Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

Dinsdag 4 juni

Opa en oma dag (informatie volgt)

10 en 11 juni

Vrij (2e Pinksterdag en studiedag)

Donderdag 13 juni

Bosdag groep 1 en 2. Het thema is piraten.

Vrijdagmiddag 14 juni

Beach rugby groep 6-7-8

16 juni

Vaderdag

20 juni

Feestelijke ouderavond

24 en 25 juni

Rapportgesprekken

4 juli

Laatste schooldag
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