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Kind op maandag
JE BENT NIET ALLEEN
Izebel, de vrouw van koning Achab, staat Elia naar het leven.
Hij vlucht en komt terecht onder een bremstruik, waar hij
God vraagt om een eind aan zijn leven te maken. Na een reis
van veertig dagen komt Elia bij de Horeb, waar hij de Eeuwige ontmoet. Elia is niet alleen.

Jarigen
Goede-doelen-geld
Van 21 t/m 24 juni zwemt Maarten van
der Weijden de 11-Stedentocht om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Wij willen dit goede doel steunen en zullen het goede doelen geld van 3
weken over maken naar de Maarten van
der Weijden-foundation.

Zaterdag 22 juni is Denise
Ruygh jarig. Zij wordt 8 jaar.
Fijne dag Denise en gefeliciteerd.

Deze week staat de teller al op €46,40

Tevredenheidspeiling
Fijn dat veel ouders de tevredenheidspeiling hebben ingevuld. De opmerkingen die
sommigen erbij hebben geschreven helpen ons om bepaalde zaken aan te pakken.
Mocht er iets zijn wat u dwars zit, wacht dan niet tot de volgende peiling, maar loop
gerust eens binnen. Ook kunt u natuurlijk altijd terecht bij de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad.

Schoonmaken in groep 1 en 2
De jaarlijkse schoonmaak staat weer voor de deur. Op maandag 1
en dinsdag 2 juli gaan we het materiaal allemaal schoonmaken. Vanaf maandag hangt er op de deur bij groep 1 en 2 een intekenlijst
voor hulp. Neemt u zelf een emmer en een doekje mee?

Tafels in groep 4
Voor vrijdag 21 juni de tafel van 9. Verder herhalen
we alle geleerde tafels nog een keer. Blijft u dat in
de vakantie ook doen?

Feest in groep 3/4
Op vrijdag 28 juni vieren juf Hanneke en juf Pauline allebei hun verjaardag!! Het
is de hele ochtend feest en de kinderen mogen verkleed op school komen. Natuurlijk hoeven ze geen eten en drinken mee te nemen want daar zorgen de
juffen voor.

Teenslippers
In de zomer zijn teenslippers natuurlijk heerlijk. In de tuin
en op het strand. Op het schoolplein zijn teenslippers niet
zo handig. We hebben alweer diverse wonden moeten
behandelen. Rennen en voetballen lukt niet zo goed op
teenslippers. Daarom ons verzoek: geen teenslippers aan
naar school.
Kalender en tijden
Zoals u wellicht weet moet elke school in Nederland een verplicht aantal lesuren draaien. Dat is altijd een gemiddelde
over 4 jaar. In de onderbouw is dat 880 uur en in de bovenbouw 1000 uur. Dat is altijd weer een heel gereken maar
ook voor komend schooljaar zijn we er weer uit gekomen.
De eerste schoolweek krijgt u de informatiekalender met
daarin het vakantierooster . Toch is het misschien al handig
om te weten dat de Amelander herfstvakantie is van maandag 23 september t/m vrijdag 4 oktober.
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we, in overleg, de schooltijden in Hollum gelijk getrokken. Dat betekent
voor onze school dat we voortaan op woensdag tot 12.15
uur naar school gaan. Verder zijn er geen veranderingen.

Hoe gaat het volgend jaar?
Volgend schooljaar zullen we de hele week weer werken in 4 combinatiegroepen. Groep 1/2
met juf Hilly en juf Sietsche als leerkrachten. Zij zullen weer week op en week af werken en
hebben de wisseldag op woensdag.
In groep 3/4 staan juf Hanneke en juf Pauline voor de klas. Juf Pauline is weer volledig terug na
haar ouderschapsverlof en juf Hanneke kan na bijna 2 jaar invallen ook structurele uren krijgen.
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Hanneke en op donderdag en vrijdag juf Pauline.
Juf Janke en juf Inge staan voor groep 5/6. Beide juffen zijn na hun ziekte weer volledig terug.
Juf Janke werkt volgend jaar op maandag, dinsdag en woensdag en juf Inge op donderdag en
vrijdag.
In groep 7/8 blijft juf Willy de scepter zwaaien.
Verder is juf Fenny er 3 ochtenden om individuele kinderen te begeleiden. Juf Marleen zal in
groep 3 t/m 8 de gymlessen blijven geven. Misschien mist u de naam van juf Annet bij de groepen. Zij zal de directietaken natuurlijk blijven doen en verder in het kader van de werkdrukverlaging in alle groepen soms een ochtend lesgeven om zo de leerkracht te ontlasten.
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