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Babbelstad
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de
aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo
hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen
het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer.
Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar
niemand een ander verstaat.

Goede doelen geld
Dit was onze tweede spaarweek voor ons nieuwe goede doel: de Kilimanjaro Challenge van onze eigen juf Marleen. Deze week spaarden we
€38,85De totaalteller staat nu op € 66,90. Dat gaat al super goed.
Feest in groep 1/2
Op woensdag 9 oktober viert juf Hilly haar verjaardag in de
groep. Alle kinderen mogen die dag verkleed op school komen
en juf Hilly trakteert dus de tasjes mogen thuis blijven.

Eikels en kastanjes
De week na de vakantie werkt groep 1/2 over de herfst. Daarom willen de juffen graag
meteen op maandag al de kastanjes en de eikels in de klas. Misschien een leuke activiteit
voor de vakantie: een dagje bos.

Maak er een spelletje van.
Het eerste zes weken zitten erop. Er is in alle groepen veel gebeurd en de kinderen hebben al veel (nieuwe) dingen geleerd. Nu lekker vakantie waarin we even niet door de klok
geleefd worden. En waar we even mogen niksen. Laten we daar vooral van genieten.
Toch zou het goed zijn om ook in de vakantie spelenderwijs te lezen om zo te voorkomen
dat al het geleerde na de vakantie is weggezakt. En lekker de tafels oefenen als uw kind
in groep 5 en 6 zit. Dat kan makkelijk tussendoor. De kinderen van groep 3 t/m 6 krijgen
vandaag een leesbingo blad mee. Wie levert hem na de vakantie weer in??

Hierbij alvast
de verjaardagskalender
van oktober.

ma. 23 sept t/m vrij. 4 okt.

September/oktober 2019
Amelander herfstvakantie

2 t/m 13 oktober

Kinderboekenweek met als thema Reizen

11 oktober 8.30-9.00

Koffie-inloop

14 t/m 31 oktober

Schoolproject

7
De volgende weekbrief verschijnt op vrijdag 11 oktober 2019
De Hagen 15
9161 BX Hollum—Ameland

telefoon: 0519-55 45 00
info@cbskoninginwilhelmina.nl
www.cbskoninginwilhelmina.nl

