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Notter, 15 januari 2019
Geachte ouders,
Binnenkort moet de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor weer worden uitgevoerd. Dit is een online
vragenlijst die door leerlingen van groep 7 en 8, ouders en team wordt ingevuld. Wij zijn
verplicht deze uit te zetten onder bovengenoemde groepen. Het is de bedoeling dat de helft van
de ouders wordt benaderd. Daarvoor moeten wij uw mailadres doorgeven. Wanneer u niet wenst
deel te nemen of wanneer u niet wilt dat uw mailadres wordt doorgegeven, wilt u dat voor
vrijdag a.s. aan school doorgeven. Op 18 januari worden de gegevens verzonden. De adressen
worden alleen voor bovenstaand doel gebruikt.
Na afloop krijgt de school een rapportage. Deze wordt tijdens de ledenvergadering in april
toegelicht.
Lied van de week:
Groep 3/4: ps. 8: 1
Groep 5/6: Lied: Adembenemend
Groep 7/8: gez. 432: 1
Zendingsgeld: € 43,50
Studiedagen.
Op 24 januari is het team naar de onderwijsbeurs in Utrecht. De leerlingen zijn dan de hele dag
vrij. Wij hebben daar bij enkele uitgevers een afspraak om materialen en methodes te bekijken.
Daarnaast bezoeken we met het gehele team de stands waar “programmeren en techniek” wordt
aangeboden. Op school hebben we al een aantal Bee-Bots. Leerlingen moeten deze kleine robots
zo instellen dat ze via een bepaalde route een parcours afleggen. Dit willen we uitbreiden met
meer uitdagendere materialen.
Op 29 januari zijn de leerlingen ’s middags vrij. Dit i.v.m. een studiemiddag.
Jarig.
Morgen is mevr. Olthof jarig. Zij is op dinsdag- en donderdagmorgen als vrijwilligster werkzaam
op school. Mevr. Olthof helpt in groep 3 en 4, kopieert voor de leerkrachten en doet verder
allerlei hand en spandiensten. Ook helpt zij bij het voorlezen van toetsen voor dyslectische
leerlingen. Zij viert haar veertigste verjaardag. Mevr. Olthof; heel hartelijk dank voor uw inzet
en hulp en wij wensen u een fijne verjaardag met uw gezin en familie.
Techniek.
Vrijdag houden we de derde ronde van de techniekmiddag. We starten om 14.15 uur. De kisten
worden door dhr. Kwintenberg klaargezet in de kelder.
Vervanging.
Zoals u in de media hebt kunnen lezen en horen, is het steeds moeilijker om een leerkracht te
vervangen bij ziekte of verlof. We zullen altijd proberen om de kinderen in eerste instantie op
school op te vangen. Dit mag echter niet ten koste gaan van andere klassen (bij samenvoeging)
of leerkrachten. Wanneer meerdere leerkrachten tegelijktijdig ziek zijn, zullen ook wij klassen
naar huis moeten sturen.
Vakantie.
De voorjaarsvakantie is van maandag 18 t/m vrijdag 22 februari. Ook dit jaar is de vrijdag ervoor
geen collectieve vrije dag.
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Open dag.
Dinsdag 29 januari is er voor ouders van nieuwe leerlingen een open dag van 10.00 tot 12.00
uur. Kent u ouders die hun zoon/dochter naar de School met de Bijbel Notter-Zuna willen doen
of die een school zoeken, dan kunt u hen attenderen op onze open dag.
Open dagen VO.
Wilt u op de site van de desbetreffende scholen kijken wanneer er open dagen zijn. Als
leerlingen naar de open lesdag gaan, dan dit melden aan de leerkracht.
GGD.
Maandag 21 januari worden de leerlingen van groep 7 bij de schoolverpleegkundige verwacht.
Mocht zij tegen zaken aanlopen die nadere toelichting vergen, neemt zij contact op met de
desbetreffende ouders.
Schoolmaatschappelijk Werk
Op dinsdag 22 januari houdt Francien Sander spreekuur in de lerarenkamer. Zij is van 14.45 tot
15.45 uur aanwezig. U kunt vrij binnenkomen of een afspraak maken Ook kunt u haar
telefonisch of via de mail vragen stellen of advies vragen. (f.sander@avedan.nl, mobiel nummer:
06 24 321 603)
Touchscreen.
In de kelder is voor de kerst al een touchscreen geplaatst. Het bestuur heeft extra middelen
beschikbaar gesteld om ook in het lokaal boven een touchscreen te plaatsen. Dit gebeurt deze
week. Zo kunnen we de leerlingen nog beter onderwijs geven (zij zitten al in kleine groepen
wanneer ze gesplitst zijn). Voor leerkracht en leerlingen werkt dit makkelijker en
overzichtelijker.
Schoonmaken.
De ouders (achternamen L t/m Z) kunnen op het overzicht dat donderdag is verzonden zien waar
zij verwacht worden op de schoonmaakavond van 31 januari. Wie (vanaf nu) niet kan, moet met
een ouder uit de andere groep ruilen. Graag even doorgeven.

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

