
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekbrief 9 
jaargang 27, 2022– 2023 

Kind op maandag—Wat nu?. 

Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten 
twijfelen of hij nog terugkomt en vragen Aäron om een gouden 
kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes 
terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij 
wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God zegt dat hij 
nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het ver-
bond vernieuwd kan worden. .  

Goede doelen geld 
Deze week brachten we voor Jantje Beton €24,70 mee. Totaal staat de teller nu op € 43,80. Nog 2 
weken te gaan. 

Facultatieve oudergesprekken 

Op 8 en 9 november zijn er voor groep 1 t/m 7 facultatieve oudergesprekken. Dit bete-
kent dat u niet allemaal wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken zijn op 
aanvraag van u, als ouder en in sommige gevallen wordt u uitgenodigd door de leer-
kracht. Als u zelf een gesprek wilt, kunt u dat voor woensdag 2 november aangeven via 
de mail, Social Schools of de app. 

Voor groep 8 komt er een aparte uitnodiging om het voorlopig schooladvies te bespre-
ken. Deze gesprekken zijn een week later. Dus op 14, 15 of 16 november. 

Afgelopen maandag openden we ons 
kunstproject. We hadden een mystery 
guest en stelden heel veel vragen om er-
achter te komen wie het was. Het was een 
echte kunstenaar : Marianne Alblas. Zij had 
ook een echt kunstwerk meegenomen. On-
ze kunstwerken stonden in het speellokaal 
en Marianne vertelde ons wat zij daarvan 
vond. We hebben al veel geleerd en heb-
ben veel zin in het project. Zet u donderdag 
10 november al vast in de agenda? 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender oktober/november 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 

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

De volgende weekbrief verschijnt op vrijdag 4 november 2022 


