
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

Weekbrief 25 
jaargang 27, 2022– 2023 

De letterkast in groep 1 en 2 
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter “A”. De spullen 
moeten wel op de kast passen! Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen âh 
(kort) en geen aa 

HOE BEDOEL JE?  

Over de waarde van verhalen om elkaar te begrijpen, om te commu-
niceren over de belangrijke dingen van het leven. Over de kracht van 
beeldtaal en verbeelding. De verhalen die de komende 2 weken ver-
teld worden zijn :  De schat in de grond, de lamp onder de emmer en 
de twee huizen. Allemaal gelijkenissen om zo belangrijke levensvra-
gen begrijpelijk te maken. 

Goede doelen 
De opbrengst van het goede-doelen-geld was deze week €15,80 

Nieuwe regels 

Landelijk lopen de coronabesmettingen op en ook op het eiland 
horen we weer meer over coronagevallen. Als uw kind klachten 
heeft en u wilt testen, dan zijn er op school nog steeds testen 
voorradig. Dus kom ze gerust halen of laat ze door uw kinderen 
meenemen. 

Bij een positieve zelftest hoeven gezinsleden (zonder klachten) 
niet meer in quarantaine. Als uw kind een positieve test heeft, 
blijft hij of zij wel thuis. De regel is dat uw kind na 5 dagen weer 
naar buiten/naar school mag. (mits klachtenvrij natuurlijk). 

Als we die regels in acht nemen, kunnen we misschien een gro-
te uitbraak voorkomen. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

De Hagen 15         telefoon: 0519-55 45 00 
9161 BX Hollum—Ameland      info@cbskoninginwilhelmina.nl 
         www.cbskoninginwilhelmina.nl 

Kalender maart en april 2023 

Woensdag 22 maart Schoolvoetbal op de velden van Geel-Wit 

Dinsdag 28 maart Kinderen ‘s middags vrij i.v.m. studiemiddag 

Donderdag 6 april Paasviering en continuerooster tot 14.00 uur 

Vrijdag 7 t/m dinsdag 11 april Verlengde Paasvakantie 

Woensdag 12 april  Weer naar school 

Dinsdag 18 en woensdag 19 april Eindtoets groep 8 

Vrijdag 21 april Koningsspelen 

Donderdag 27 april t/m 7 mei Meivakantie 

Maandag 8 mei Schoolfotograaf 


