
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AMELANDER KUNST KIJKEN  

Weekbrief 10 
jaargang 27, 2022– 2023 

Kind op maandag—Nu is het genoeg! 

De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte 
hadden ze komkommers en watermeloenen, nu alleen maar 
dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg 
is: hij laat kwartels uit de hemel komen, zo veel dat het ze uit-
eindelijk hun neus uit zal komen. Later hebben Mirjam en 
Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo 
wit als sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de men-
sen voegen zodat ze verder kunnen trekken.  

Goede doelen geld 
Deze week brachten we voor Jantje Beton € 19,10 mee. Totaal hebben we nu €63,90 gespaard 
voor dit goede doel. De komende week is de laatste kans om dit doel via school te steunen. 

Verlof 

Juf Linda is deze week met zwanger-
schapsverlof gegaan. We hebben met 
een cadeautje voorlopig afscheid van 
haar genomen. Juf Linda werkte 3 och-
tenden in de week. Haar taken worden 
overgenomen door juf Annelijn. We 
wensen juf Linda een fijn verlof toe! 

Op 10 november bij  
CBS Koningin Wilhelmina in Hollum 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kalender november/december 2022 

7 november Studiemiddag team—kinderen zijn ‘s middags vrij 

8 en 9 november Facultatieve gesprekken 

9 november Feest in groep 1/2 de juffen vieren hun verjaardag 

10 november 18.30-19.30 Afsluiting project  

14, 15, 16 november Voorlopig adviesgesprek groep 8 

16 november  juf Janke viert haar verjaardag in groep 3/4 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest op school (gewone schooltijden) 

6 en 7 december School gesloten, kinderen vrij! 

De volgende weekbrief verschijnt op vrijdag 11 november 2022 

Op donderdag 10 november is de inloopavond/kijkavond over het thema KUNST. Alle 
oudste kinderen uit het gezin hebben 5 uitnodigingen meegekregen om uit te delen. 
Iedereen is van harte welkom. Op de inloopavond is het de bedoeling dat u met uw 
kind/kinderen in de hele school gaat kijken naar wat er allemaal gemaakt en gedaan is 
tijdens dit project. De school is open van 18.30 uur tot 19.30 uur. Groep 1 en 2 is op 
donderdagmiddag 10 november vrij, want anders wordt de dag voor hen wel heel lang. 

Feest 
Op woensdag 9 november vieren juf Sietsche en 
juf Moniek samen hun verjaardag in de klas. Op 
die dag mogen de kinderen verkleed op school 
komen en hoeven ze geen fruittassen mee. De 
kinderen mogen wel een klein cadeautje of een 
tekening voor de juffen meenemen. 

Wij kunnen weer kosteloos materiaal  
gebruiken voor het knutselen. Doosjes, rolletjes, 

bussen, doppen, bakjes etc. 


