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Wat is het waard
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor
Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat alles achter
om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka
moeder van twee jongens, die ook twee volken zijn. Esau
verkoopt zijn rechten voor een kop soep.
Het goede doelen geld was deze week: € 20,80.

Kinderen van groep 1 en 2
en van groep 5 en 6 mogen
die dag verkleed op school
komen en hoeven geen
eten en drinken mee voor
in de pauze.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2. Wij werken over de herfst. En
deze week leren wij allerlei weetjes over de
egel en de eekhoorn.
Groep 7 en 8. Na 3 weken hard aan het project te hebben gewerkt, zijn we nu weer bezig
met het ‘normale’ weekprogramma. Dit houdt ook in dat er op donderdag weer een Grej
of the Day mee naar huis gaat die op vrijdagmiddag wordt opgelost. Vergeten jullie ook het
dictee op vrijdag niet?
Groep 3 en 4 Groep 3 heeft thema 4 afgerond en kent nu ook de letters: W, G, EU, F en
AU. Goed gedaan!!Groep 4 is al een aantal weken bezig met temporekenen. Het doel is
om gemiddeld 33 sommen te maken in 2 minuten. We kunnen nog 3 weken oefenen. Gaat
dat lukken?

Groep 5 en 6. Ik hou van Holland is het nieuwe
thema van Blink. (wereldoriëntatie) Hierin komen
allerlei typische Nederlanders, Nederlandse producten en Nederlandse dieren aan bod. De kinderen vormen zich zo een breed beeld van Nederland: van de Nederlandse cultuur tot het landschap en de provincies, van de Hollandse meesters tot het Wilhelmus.

1e officiële Amelander kampioenschap Tikkertje
Op woensdagmiddag 27 november vanaf 13.30 uur organiseren de buurtsportcoaches Martine
Kienstra en Esther Renes vanuit de gemeente Ameland en het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) het 1e Amelander kampioenschap Tikkertje (AKT). Het evenement vindt plaats in sporthal de Slinger. Dit is voor alle Amelander basisschooljeugd uit groep 5,6,7 en 8.
De winnaar van het ATK mag Ameland vertegenwoordigen op het Fries kampioenschap Tikkertje in Drachten op woensdag 18 december.
Geef je daarom snel op voor 9 november! Na die datum worden er geen aanmeldingen meer
aangenomen.
Aanmelden kan via: https://sportfryslan.nl/aanmelden-tikkertje-ameland/

12 november

november /december 2019
MR vergadering

27 november

Studiedag Kanjertraining. Alle leerlingen VRIJ.

5 december

Sinterklaas in de Kuul

6 december

Vrije dag

16 december

Slotconcert Forza Musica

19 december

Kerstviering

20 december

12 uur begint de kerstvakantie voor alle groepen.

23 dec t/m 3 januari

Kerstvakantie
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