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Notter, 22 januari 2019.
Geachte ouders,
Vanaf deze week kunt u in uw mailbox een berichtje ontvangen met een link voor de vragenlijst
“Schoolveiligheidsmonitor 2019” van Praktikon. Wellicht kan deze ook in de spambox belanden.
Wanneer u niet binnen 2 weken reageert, krijgt u een herinnering. Graag zo spoedig mogelijk de
vragenlijst invullen, dan kunnen wij de uitkomst nog meenemen naar de ledenvergadering in
april.
Lied van de week:
Groep 3/4: ‘k Wil Jezus volgen
Groep 5/6: Gez. 47: 1
Groep 7/8: ps. 133: 1
Zendingsgeld: € 25,60
Themadienst School en Kerk.
Volgende week starten we met het thema “De Heer regeert!” Wij vertellen dan op school de
verhalen van Daniël. De afsluiting van de themaweek is in de kerken op zondag 3 februari en
dan zal “Daniël in de leeuwenkuil” centraal staan. De volgende verhalen worden verteld op de
scholen van het PCPO in Rijssen en op de school met de Bijbel in Notter:
Dinsdag:
Daniël in Babylonië (In de Bijbel Daniël 1)
Woensdag:
De droom van Nebukadnezar (In de Bijbel Daniël 2)
Donderdag:
Het gouden beeld (In de Bijbel Daniël 3)
Zondag (kerk): Daniël in de leeuwenkuil (In de Bijbel Daniël 6)
Doet u ook mee in uw gezin om er een fijne themaweek van te maken? U kunt met uw kinderen
spreken over de verhalen die op school zijn verteld. U zou thuis het themalied kunnen zingen
met uw kind(eren). Misschien kunt u het Bijbelverhaal nog eens (laten) lezen uit de kinderbijbel.
Om u te helpen vindt u bij deze brief een Bijbelleesrooster waarop voor elke dag een korte uitleg
staat bij het Bijbelgedeelte dat gelezen kan worden.
De themaweek wordt afgesloten in de ochtenddiensten van onze kerken. Vanuit het verhaal
“Daniël in de leeuwenkuil” wordt het thema van deze week, “De Heer regeert!”, verder
uitgelegd. Alle kinderen, ouders, grootouders zijn heel hartelijk welkom in één van deze
kerkdiensten. In tegenstelling tot andere jaren krijgen de kinderen geen liturgieboekje mee naar
huis. In de kerkgebouwen kunnen alle liederen met behulp van een beamer en/of een liturgieblad
meegezongen worden. Ook mogen de kinderen voorin de kerk het themalied voor ons zingen.
Roel Bartels heeft het themalied geschreven n.a.v. de Bijbelverhalen, op de wijs van “Jozef zoekt
zijn grote broers”.
Project
Bij de themaweek hoort ook een financieel project. Dit jaar is gekozen voor de stichting Dorcas
met als thema “Hulp aan aidswezen in Ethiopië”. Het zendingsgeld van deze maand wordt ook
voor dit doel bestemd en in de afsluitende ochtenddiensten in de kerken, zal ook voor dit doel
worden gecollecteerd.
Van harte hopen wij dat we een hele fijne en gezegende themaweek mogen hebben.
De commissie.
De commissie heeft voor een aantal jaren scholen met een kerk verbonden. Vaak omdat de
school in die wijk staat. Onze school is gekoppeld aan de Open Hof, samen met de
Constantijnschool uit Rijssen. De predikant bezoekt beide scholen en zal dat wat de kinderen
gemaakt en verteld hebben in de dienst gebruiken. De dienst op 3 februari begint om 10.00 uur.

School met de Bijbel “Notter – Zuna”
Klokkendijk 16 7467 PD Notter
Tel. 0548-518988 06-83214822
E-mail: dir@notter-zuna.nl
Website: www.notter-zuna.nl

Jarig
Zaterdag 26 januari hoopt juf Koster haar 31ste verjaardag te vieren. Juf van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag gewenst met uw man, familie en vrienden.
Geboren
Op vrijdag 18 januari is bij de familie Voschezang een zoontje geboren. Sem is het broertje van
Noa uit groep 2. Wij feliciteren de familie Voschezang van harte met dit kleine wonder.
Operatie.
Maandag is dhr. Kwintenberg in het ziekenhuis aan staar geopereerd. Wij wensen hem van harte
beterschap toe en hopen dat hij spoedig weer op school mag komen voor allerlei klussen en
diensten.
Opname.
Een leerling uit groep 5 is voor 3 dagen opgenomen in het ziekenhuis voor een onderzoek. De
leerlingen van groep 5/6 brengen vandaag fruit mee naar school om daar samen een grote
fruitmand van te maken en deze aan haar te geven. Charlotte van harte beterschap.
Citotoetsen.
Deze en volgende week worden er nog toetsen afgenomen. Wij zorgen er op school voor dat de
leerlingen onder optimale omstandigheden kunnen werken. Kleine groepen, rust en stilte. Wilt u
ervoor zorgen dat de kinderen uitrust op school komen.
Voorleeskampioen.
Woensdag is de voorleeswedstrijd in de gemeente Wierden. Deze wordt gehouden op de school
“De Driesprong” in Hoge Hexel. Namens onze school gaat Carmen Tienstra voorlezen.
Carmen mag naast familieleden, ook nog enkele supporters meenemen.
Voorlezen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen gaan medewerkers van Brandweer Twente voorlezen bij
bijna alle basisscholen in Twente. Dit jaar lezen ze voor uit het door de brandweer uitgebrachte
boek ‘Oei, de taart!’. Een prentenboek met een spannend brandweerverhaal. Ruim 12.500
kleuters gaan naar het verhaal luisteren.
Op onze school komen op vrijdag 25 januari medewerkers van de brandweer dit boek voorlezen
in groep 1 en 2. Het zal ongeveer een half uurtje duren. Wel is er iets bijzonders voor onze
school.. de burgemeester van Wierden zal hier ook bij aanwezig zijn. Een mooi begin van de
voorleesdagen!
Data:
Dinsdag 22 januari:
Schoolmaatschappelijk Werk.
Donderdag 24 januari: NOT (leerlingen vrij)
Dinsdag 29 januari:
Open dag nieuwe ouders.
Dinsdag 29 januari:
’s Middags studiemiddag (leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)
Donderdag 31 januari: Schoonmaakavond.
Zondag 3 februari:
Themadienst
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

