
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Weekbrief 11 
jaargang 27, 2022– 2023 

Kind op maandag—Zie je het nog zitten? 

Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze ver-
tellen dat het een rijk land is met enorme vruchten; maar ook 
met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De 
meeste verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen 
dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.  

Goede doelen geld 
Deze week brachten we voor Jantje Beton € 17,40 mee. Totaal hebben we nu €81,30 gespaard 
voor dit goede doel. De school rondt het af naar boven en zal € 100,00 overmaken. 

www.cbskoninginwilhelmina.nl 
De schoolwebsite heeft een upgrade gehad en is nu, hopen wij, wat overzichtelijker. U 
kunt hier allerlei informatie vinden over de dagelijkse gang van zaken op school. Het is 
voor u als ouder geen communicatiemiddel want daarvoor hebben we Social Schools. 

Sinterklaasjournaal 
In groep 1 t/m 6 kijken de kinderen 
dagelijks het Sinterklaasjournaal en 
volgen we in grote lijnen het verhaal.  
Aanstaande zaterdag is de intocht al 
op tv en volgend weekend zet Sint 
voet op Amelandse bodem. 



 

 

 

 
 

 
 

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

Kalender november/december 2022 

14 en 15 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 18 november 2022 

Feest 
Op woensdag 16 november viert juf Janke haar 
verjaardag in de klas. Op die dag mogen de kin-
deren verkleed op school komen en hoeven ze 
geen fruittassen mee. De kinderen mogen wel 
een klein cadeautje of een tekening voor de juf 
meenemen. 

Afsluiting thema 

Wat een geweldige afsluiting hadden we gisteravond. Wij waren als team blij verrast om zo-
veel mensen te mogen verwelkomen in de school. Wat een enthousiasme! En zo ontzettend 
leuk voor al onze kleine kunstenaars. Door alle drukte zijn er van de avond niet heel veel fo-
to’s gemaakt, maar gedurende het project hebben de leerkrachten wel foto’s gemaakt van 
het kunstzinnige proces. Die zullen ze met u delen via Social Schools. 


