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Notter, 27 november 2018.
Geachte ouders,
Zondag 2 december is het 1ste Advent. We leven toe naar het Kerstfeest, 4 weken lang. Op school
werken we aan het thema: “Tel je mee?” Wanneer tel je mee? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen
meegeteld wordt, erbij hoort! In het Kerstverhaal gaat het om gewone mensen die voor God heel
belangrijk zijn. Zij tellen mee in het verhaal van God en de mensen. Tel jij ook mee?
Lied van de week:
Groep 3/4: Het geheim van Simson.
Groep 5/6: ps. 68: 1
Groep 7/8: Groot is Uw trouw o Heer.
Zendingsgeld: € 45,80
Oud papier.
Zaterdag wordt er weer oud papier opgehaald en staan er vanaf vrijdag de containers bij de
school. Wie thuis oud papier bewaart, kan dit op vrijdag in de containers doen. Tussen de
middag gaan leerlingen van groep 7 en 8 het schuurtje leeg maken en zetten zij de trap erbij. Wel
kreeg ik deze week een oproep/noodkreet van de ophalers in Notter. Zij rijden de route met 3
personen en zijn dus om de 3 maanden aan de beurt. Zij doen een dringend beroep op andere
ouders om bij te springen. Wanneer er 3 ouders zijn die willen helpen, betekent dit dat je maar 2
keer per jaar aan de beurt bent. Het gaat om de route: Blokdijk, De Nieuwe Hoeksweg (vanaf de
Klokkendijk tot aan de Boersingel) en het rondje Eusinkweg. De familie Smit en Sprakel, die in
deze wijk wonen hebben een route in Zuna en willen graag ruilen wanneer er mensen in Zuna
hun route overnemen.
Overblijven.
In het kader van gezonde voeding, hebben wij in het verleden als school afgesproken dat er
tijdens de lunch op school geen snoep, koek, chocola e.d. wordt gegeten aan de tafels in de
kelder. Wel fruit, een worstje, kaas o.i.d. Het drinken graag in een flesje. Wegwerpflesjes en
pakjes zijn belastend voor het milieu.
Welkom.
Deze week is Hugo Seppenwoolde gestart bij de kleuters. Hugo is het broertje van Douwe en
Guus. Hugo; hartelijk welkom op onze school en wij wensen jou (samen met je grote broers) een
fijne en leerzame schooltijd.
SMW
Vandaag is het Schoolmaatschappelijk werk weer aanwezig. Francien zit van 14.45 tot 15.45 uur
in de koffiekamer. U hoeft geen afspraak te maken.
Voorleeskampioen
Op vrijdag 30 november wordt uit de 5 overgebleven kandidaten de voorleeskampioen gekozen.
Zij gaan onderling de strijd aan wie van hen de school mag vertegenwoordigen op het
kampioenschap in Wierden. We beginnen om 13.15 uur (voorafgaand aan de technieklessen). De
jury bestaande uit mevr. Lichtenberg en dhr. Hulsman kiezen de beste lezer. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 vormen het publiek. Ook ouders (opa en oma) zijn uitgenodigd om te komen
kijken of om hun zoon/dochter mentaal te ondersteunen.
Studiemiddag.
Woensdagmiddag heeft het team de tweede bijeenkomst met de schoolcoach. Wij gaan dan
verder met de verschillende executieve functies en hoe we deze kennis kunnen inzetten tijdens
ons werk.
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Techniek.
Vrijdag 30 november wordt de tweede les van het tweede blok gegeven. Ouders, die met hun
groep de kist afhebben, kunnen bij dhr. Kwintenberg een extra opdracht halen.
Kerstcrea.
Vrijdagmiddag 14 december gaan we met de leerlingen van groep 5 t/m 8 een kerstopdracht
maken in de gymzaal. De juffen zijn al met de voorbereidingen bezig. Wij zoeken nog wel
ouders die willen helpen. Hebt u die middag tijd en/of weet u een leuke opdracht; dan graag
contact opnemen met juf Baan of juf Janssen.
Programma 5 december.
08.30 uur Start schooltijd
08.45 uur Aankomst Sint en Pieten (met ouders)
08.50 uur De Sint welkom heten in de gymzaal (met ouders)
09.00 uur Sint gaat naar groep 5 t/m 8
09.00 uur Groep 1 t/m 4 gaat naar de kelder pepernoten bakken.
09.20 uur Groep 1 t/m 4 gaat een zakje versieren, cadeautjes uitdelen en krijgt Sint op bezoek.
10.15 uur Ouders mogen bij de kinderen van groep 1 t/m 4 komen kijken
10.30 uur Alle leerlingen zwaaien de Sint en Pieten uit. Groep 1 t/m 4 vrij.
12.00 uur Einde feest. Groep 5 t/m 8 vrij.
De ouders zijn welkom tot de kinderen naar de kelder gaan om pepernoten te bakken. Rond
10.15 uur zijn de leerlingen weer in hun eigen lokaal om de cadeautjes in ontvangst te nemen.
Ouders hebben dan de gelegenheid om naar binnen te gaan. Om 10.30 uur is het feest voor de
onderbouw afgelopen en zijn de kinderen vrij.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

