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Notter, 29 januari 2019
Geachte ouders,
Wilt u, ook nu het al wat lichter wordt, er voor zorgen dat kinderen die met de fiets naar school
gaan, goed zichtbaar zijn? Wanneer u een hesje wilt; deze zijn gratis op school te verkrijgen.
Lied van de week:
In alle groepen worden liederen geoefend voor de themadienst.
Zendingsgeld: € 34,35
Het zendingsgeld van deze maand is bestemd voor het project van de themaweek met als thema
“Hulp aan aidswezen in Ethiopië”. Deze organisatie, met dit doel, is uitgezocht door de
leerlingen van de groepen 8 van de deelnemende scholen. Onze school heeft deze maand
€ 169.60 verzameld. Dit bedrag wordt overgemaakt naar de themadienstcommissie.
Themadienst.
Vrijdagmorgen komt ds. Gouma een bezoek brengen aan onze school. We hopen dat zij veel
inspiratie op mag doen en dat de leerlingen een aantal dingen terug horen in de dienst van
zondag die zij op school hebben ingebracht. Iedereen is uitgenodigd/welkom op zondag 3
februari om 10.00 uur in de Open Hof in Rijssen. Na de overdenking mogen alle kinderen naar
voren komen om het themalied te zingen. Vrijdagmiddag hangen enkele leerkrachten de werkjes
op in de kerk. (Na de dienst mogen kinderen hun eigen werkje meenemen). Omdat er altijd veel
ouders van de School met de Bijbel Notter-Zuna met hun kinderen naar de themadienst komen,
is het te verwachten dat het druk wordt in deze dienst.
Welkom.
Deze week is Jurre Ooink op den Dijk op school gestart. Jurre is het oudste kind in het gezin en
woont aan de Molendijk. Jurre; van harte welkom op onze school en een heel fijne schooltijd
gewenst.
Schoonmaakavond.
Donderdagavond starten we om 19.00 uur. In de bijlage vindt u het overzicht. Wilt uzelf doekjes
en een emmer meenemen. Normaliter zijn we rond 20.30 uur klaar. Wij zorgen voor koffie en
wat lekkers. Ouders die geen vervanger hebben kunnen vinden, worden de volgende keer weer
ingedeeld.
Studiemiddag
Op donderdag 31 januari gaan de juffen Janssen, Mollink en Smit lessen bezoeken bij collega’s
op Reggesteyn Rijssen. Dit is een soort uitwisseling. Ook komen er t.z.t. docenten bij ons op
school om te kijken hoe hier les wordt gegeven. Een middag bij elkaar in de keuken kijken geeft
meer duidelijkheid en begrip. Groep 7/8 krijgt donderdagmiddag les van meester Rosman.
Oud papier.
Zaterdag a.s. staan de containers weer op de parkeerplaats en wordt het oud papier weer
opgehaald. Wilt u het in dozen of gebonden aan de weg zetten, zodat het makkelijk opgehaald
kan worden? Fijn dat het zo goed georganiseerd is door de ouderraad van de school en dat er
voldoende vaders zijn die enkele keren per jaar willen rijden.

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

