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Notter, 18 december 2018.
Geachte ouders,
Zondag is het de laatste zondag voor we het Kerstfeest mogen vieren. Nu branden er op school al
3 kaarsjes. Donderdag vertellen wij van het grote nieuws, van de geboorte van het Koningskind.
Waar de keizer nog druk was om al zijn onderdanen te tellen en waar de herders in het veld als
eersten mochten horen van de komst van de Messias en zij blij opzoek gingen naar de stal, zat
Maria verwonderd bij het kindje. Onmetelijk blij! Door dit Kindje geloven mensen in een betere
wereld, in vrede en recht. Niet te tellen, niet te meten, zo mooi!
Lied van de week:
In alle klassen oefenen we de kerstliederen.
Zendingsgeld: € 38,60
Er is nog € 20,00 nagekomen voor de Uniecollecte. Nogmaals alle gevers hartelijk dank.
Kerstwandeling en -versiering.
Iedereen die zich heeft aangemeld via de mail, heeft vorige week een antwoord met informatie
ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet u even contact opnemen met school. Wij
starten om 17.30 uur. De kinderen lopen met en bij hun ouders. Wij hopen op een rustige
ingetogen tocht en wandelend in een goede sfeer. In de mail staan ook de liederen die we
onderweg zingen. Als laatste zijn we in de herberg. Daar wacht de herbergier op ons en krijgen
wij koffie of chocolademelk. Wilt u andere consumpties, dan kunt u die kopen aan de balie in
keuken van het Kulturhus. Op de tafels staan de bussen voor de vrijwillige bijdrage. Wij wensen
iedereen; spelers en wandelaars een goede kerstwandeling toe en wij laten ons verwonderen bij
alles wat we onderweg tegenkomen.
Ook de school is weer helemaal in de kerstsferen. De kerstbomen en kerstversieringen in de gang
en hal. Dank aan de knutselmoeders en de ouderraad voor de mooie versieringen en bomen dit
jaar. Wie een boom wil hebben, mag deze vrijdag komen halen. Even donderdag een mailtje naar
school; er zijn 5 bomen beschikbaar.
Vrijdag 21 december beginnen de lessen om 9.30 uur. De school is om 8.15 uur open voor
kinderen die geen opvang hebben.
Open dag.
Op 29 januari houden wij van 10.00 tot 12.00 uur een open dag voor nieuwe leerlingen en hun
ouders. Er komt een advertentie in de regionale weekbladen. Mocht u gezinnen kennen die
belangstelling voor onze school hebben, dan kunt u hen wijzen op deze open dag. Ook de
kinderopvang is dan te bezoeken. De Kindertuin zoekt nog wel enkele personeelsleden.
(pedagogisch medewerker niveau 4). Voor info: g.schaap@dekindertuin.nl.
Jarigen
Op vrijdag 21 december hoopt juf Kamphuis haar 37ste verjaardag te vieren. De volgende dag, 22
december is juf Janssen jarig. Zij wordt dan 26. Op zondag 30 december hoopt juf Smit haar
verjaardag te vieren. Zij wordt dan 37 jaar. Juffen allemaal van harte gefeliciteerd en een heel
fijne dag gewenst.
Bedankje.
Het was vrijdag heel gezellig tijdens het maken van de kerststukjes. Mede namens de moeders
die geholpen hebben. Bedankt voor de goede en gezellige samenwerking.
Luizencontrole.
Op dinsdag 8 januari komen de moeders weer controleren. Tot nu toe hebben we nog geen
“luizenbezoek” gehad. Wilt u thuis ook uw kind(eren) nakijken? Mocht u luizen vinden dan de
school inlichten.
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Kerstboeken.
Vrijdag krijgen alle leerlingen hun kerstboek en een surprise van de ouderraad. Het is wellicht
handig om dan een plastic tas mee te nemen. Ook alle rugzakken, gymtassen en kledingstukken
gaan mee naar huis. In de vakantie moet de gang leeg.
Kerstvakantie.
Vrijdag krijgt de onderbouw om 12 uur vakantie. De bovenbouw krijgt ’s middags om 14.30 uur
vrij. De leerkrachten zijn eventueel nog tot 15.30 uur op school. Wij beginnen weer op maandag
7 januari 2019 om 8.25 uur.
Dit is de laatste brief van 2018. Wij wensen u allen heel fijne feestdagen en een gelukkig en
gezond 2019. We hopen op maandag 7 januari iedereen weer in goede gezondheid te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groeten en namens het team, bestuur en ouderraad,
G. A. Rosman.

