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Notter, 8 januari 2019
Geachte ouders,
Het team, bestuur en de ouderraad wensen u en uw naasten een gelukkig, gezond en voorspoedig 2019.
Als team willen we op de ingeslagen weg verder gaan. Zorg en aandacht voor de individuele leerling.
Maar ook helpen om op eigen benen te staan en wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Van jas
ophangen in groep 1 tot het bijhouden van je agenda in groep 8. Bij al ons werk op school is de rol van de
ouders onmisbaar. Samen met u willen wij werken aan de ontwikkeling van uw kind, van alle kinderen op
onze school. Wij vragen daarbij onze God om hulp, bijstand en wijsheid. Hij wil naar mensen omzien en
hen helpen. Met dat vertrouwen mogen we het nieuwe jaar, samen met u, starten. Als team zullen wij ons
best doen om van 2019 een mooi en succesvol jaar te maken.

Lied van de week:
Groep 3/4: Pluk de sterren.
Groep 5/6: Jozef vlucht.
Groep 7/8: ps. 19: 1
Zendingsgeld: € 46,15
Deze maand sparen wij voor een project van Dorcas in het kader van de Themadienst “Kerk en
School”. De opbrengst gaat naar onderwijs en opvang van weeskinderen met aids in Ethiopië.
Deze kinderen worden in het gunstigste geval opgevangen door familieleden. Vaak moeten zij al
jong aan het werk of bedelen om aan eten te komen. De leerlingen van groep 7/8 van onze school
en de scholen voor PCPO in Rijssen hebben dit project zelf uitgekozen. De themadienst is op
zondag 3 februari. Meer info volgt nog.
Geboortebericht.
Op 29 december is Siebe Kampert geboren. Siebe is het broertje van Jonathan uit groep 3.
Familie Kampert; van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoontje.
Lessen VO
Op 16 en 17 januari gaan de leerlingen van groep 8 ’s middags naar Reggesteyn om daar lessen
te volgen en opdrachten uit te voeren. Zij hebben zich vrijwillig opgegeven om 1 keer onder
schooltijd en 1 keer in hun eigen tijd met de hele klas te werken aan opdrachten, aan machines en
met verschillende materialen. Ook moeten er oplossingen bedacht worden voor “ingewikkelde”
problemen. De lessen duren van 13.30 tot 15.30 uur. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid
naar Reggesteyn Rijssen. Zij mogen woensdag op school overblijven om daarna samen te
kunnen fietsen.
Muzieklessen.
In februari start muziekvereniging Wilhelmina een cursus Algemene Muzikale Vorming. Deze
duurt tot aan de kerstvakantie en wordt wekelijks gegeven. (Ritme- en maatgevoel, beweging en
improvisatie) De leerlingen van groep 4 en 5 krijgen een flyer mee met informatie.
Cultuurvoorstelling.
Groep 1 en 2 gaan vrijdagmoren naar de voorstelling "Dierendorpje" (gebaseerd op het boek van
Kim-Lian van der Meij). Deze wordt gehouden in Wierden in gebouw “In Harmonie”. Meer
informatie krijgen de ouders van groep 1 en 2 van de leerkrachten. De voorstelling begint om
9.30 uur.
GGD.
Op maandag 14 en 21 januari komt de verpleegkundige op school voor de leerlingen van groep 2
en 7. Alle ouders hebben daarover een brief ontvangen. Denkt u aan het invullen van de
gegevens op de site van de GGD.
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Even ter herinnering.
Parkeerplaats: De auto’s moeten voor de witte lijnen worden geparkeerd. Achter de lijnen mag
niet gereden worden. Kinderen lopen (rennen) daar vrij naar de auto en fiets. Kleuters worden
vanaf het hek opgehaald.
Trakteren. Wilt u, wanneer uw zoon/dochter voor de verjaardag op school gaat trakteren, dat
vooraf even overleggen met de leerkracht.
Foto’s maken. In het kader van de privacy (AVG) mogen er in school geen foto’s worden
gemaakt van andere leerlingen. Er zijn nogal wat gezinnen die hebben aangegeven dat hun kind
niet op de foto mag. Ook de leerkrachten mogen niet zonder toestemming op de foto.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

