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Notter, 11 december 2018.
Geachte ouders,
Nu branden er al 2 kaarsjes. Het thema is: “Alles plus één”. De kinderen luisteren naar de
verhalen van de geboorte van Johannes. Zacharias en Elisabeth krijgen een kindje. Ze zijn heel
gelukkig, hun gezin is compleet. Maar als Maria op bezoek komt, horen ze nog groter nieuws.
De Verlosser, de Zaligmaker komt! Ook krijgt het kindje van Zacharias en Elisabeth een naam.
Op de achtste dag. Zeven is het getal van de volheid. Acht is net even meer. Alles is er, maar er
kan nog meer bij. God zet de wereld in een ander licht. “Alles plus één”.
Lied van de week:
In alle groepen worden Kerstliederen gezongen.
Zendingsgeld: € 43,30
Van de gebedsgroep.
Woensdag 12 december komt de gebedsgroep van school weer bij elkaar om te danken en bidden
voor school, het personeel, de kinderen. Wilt u dat er voor u, uw naasten of bekenden aandacht
wordt geschonken in het gebed (voor ziekte of juist blijde gebeurtenissen), kunt u contact
opnemen met Alice Jansen (genajansen@solcon.nl). Iedereen is verder welkom bij Esther van
Heek aan de Klokkendijk 36 vanaf 8.30 uur.
Welkom.
Deze week is Anne-Sophie Wessels gestart bij de kleuters. Anne-Sophie welkom op onze school
en we wensen jou een goede, leuke en leerzame schooltijd toe.
Prijswinnaar.
Via een actie op Facebook is onze school in de prijzen gevallen. De
moeder van Daan Wessels heeft de School met de Bijbel NotterZuna aangemeld en zo doende de school aan een mooi winkeltje
geholpen. Op de foto staat Daan met de prijs. De vader van Daan
wil het winkeltje in elkaar zetten en daarna kunnen de kleuters er
naar hartenlust mee spelen. Familie Wessels; hartelijk dank voor
jullie actie. De kinderen zullen er vast heel blij mee zijn.
Kerstwandeling.
De laatste puntjes worden op de “i” gezet. Er zijn tot nu toe 11
groepen. Opgeven kan nog tot woensdag 12 december. Daarna
staan de groepen vast en krijgt iedereen een mail met definitieve
tijden en verdere informatie. Iedereen kan zich nog aanmelden via:
kerstwandelingnz2018@hotmail.com. Op vrijdag 21 december starten de lessen om 9.30 uur. De
school is vanaf 8.25 uur open en zijn de leerkrachten er aanwezig.
Kerstcrea.
De kinderen hebben een werkje uitgezocht en de indeling is gemaakt. Vrijdag beginnen we om
13.30 uur in de gymzaal. De ouders die zich hebben opgegeven, krijgen nog een berichtje.
Om de kerstsfeer er goed in te krijgen, mogen de kinderen vrijdagmiddag in leuke, gekke,
grappig kerstkleren komen. Denk bijvoorbeeld aan een ‘foute kersttrui’, kerstsokken en/of een
kerstmuts! We hopen zoveel mogelijk kinderen in de kerststemming te zien, maar dit is
natuurlijk niet verplicht!
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Schoolmaatschappelijk werk.
Dinsdag 18 december houdt Francien Sander spreekuur in de personeelskamer. Zij is van 14.45
tot 15.45 uur aanwezig. U kunt vrij binnenkomen of een afspraak maken (f.sander@avedan.nl,
mobiel nummer: 06 24 321 603) Ook kunt u haar telefonisch of via de mail vragen stellen of
advies vragen.
GGD.
Op maandag 14 en 21 januari komt de schoolverpleegkundige voor de groepen 2 en 7. Tijdens
deze controle wordt gekeken naar gehoor, gezicht, lengte, gewicht en welbevinden. De
betreffende ouders hebben een brief ontvangen van de GGD.
Enkele data:
Kerstwandeling
20 december
Kerstvakantie
24 dec. – 4 januari
NOT Utrecht
24 januari (leerlingen zijn de hele dag vrij)
Studiemiddag
29 januari (leerlingen zijn ’s middags vrij)

Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

