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Notter, 4 december 2018.
Geachte ouders,
Gisteren hebben we het eerste kaarsje aangestoken. Volgende week mag het tweede kaarsje
branden. We tellen af tot aan het grote feest; het Kerstfeest. In deze tweede adventsweek met het
thema: “Tel je mee?” worden heel gewone mensen zoals Zacharias, Elisabeth en Maria door God
vooraan gezet. De kinderen denken naar aanleiding van de verhalen erover na wanneer je meetelt
en om anderen “niet over het hoofd te zien”.
Lied van de week:
Groep 3/4: ps. 116: 1
Groep 5/6: Als de deuren opengaan.
Groep 7/8: ps. 133: 1
Zendingsgeld: € 43,10
Van het bestuur.
Mevr. Mensink, bestuurslid en de moeder van onze oud-leerlingen Nynke, Inge en Else is voor
haar revalidatie opgenomen in het Roessingh. Zij verblijft daar door de week en is in het
weekend thuis. Wij hopen dat zij met behulp van therapieën vorderingen maakt en weer mobiel
mag worden.
Kerstwandeling.
De aanmeldingen stromen al aardig binnen. Wie zich voor 7 december opgeeft, kan er zo goed
als zeker van zijn ook op de voorkeurstijd ingedeeld te worden. Voorrang krijgen de ouders van
school en de buurtbewoners. Wie familieleden (opa’s, oma’s e.d.) mee wil vragen, kan dat ook in
de mail vast vermelden. Opgave via kerstwandelingnz2018@hotmail.com. Deze week starten we
met de indeling en kunnen we daar vast rekening mee houden. Wij zoeken nog enkele ouders die
willen helpen met het klaarzetten van de locaties en het ophalen op zaterdag 15 december van
10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. Bewoners die in het wandelgebied wonen, krijgen een brief
over de afzetting van de wegen.
Sint.
Wij verwachten de Sint morgen rond 8.45 uur op school. Het programma kunt u in de vorige
nieuwsbrief lezen. Deze staat op de homepage op de nieuwe site van de school. Vorige week
hebt u, in de mail die u donderdagmorgen hebt ontvangen, de code meegekregen. De leerlingen
van groep 1 t/m 4 hoeven geen drinken o.i.d. mee te nemen. Dit verzorgt de ouderraad. Zij zijn
om 10.30 uur vrij. Groep 5 t/m 8 gaat tot ruim 12.00 uur door.
Jarig.
Woensdag, 5 december is juf Kelder jarig. Zij hoopt dan haar 44ste verjaardag te vieren. Wij
wensen haar een fijne dag toe met haar familie en gezin en heel veel mooie cadeaus. Juf van
harte gefeliciteerd.
Voortgezet Onderwijs.
Afgelopen week hebben juf Mollink en juf Janssen gesprekken gevoerd met de ouders en de
leerlingen van groep 8. Dit voorlopig advies wordt gegeven op basis van de inzet, resultaten,
motivatie en werkhouding van de leerling. Begin februari volgt dan het uiteindelijke advies. De
leerkrachten adviseren, de ouders zoeken de school uit. Half april volgt de eindtoets. Deze duurt
dit jaar 2 i.p.v. 3 dagen.
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Kerstcrea.
Wij zoeken nog 3 ouders die op vrijdagmiddag 14 december willen helpen in de groepen 5 t/m 8.
In de gymzaal knutselen, lijmen, zagen en plakken we met de leerlingen om een mooi
kerstwerkje te maken. Hebt u geen tijd, maar wel een leuk idee; neem dan contact op met juf
Baan of juf Janssen.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

