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Notter, 5 februari 2019.
Geachte ouders,
Gisteren zijn de reminders verzonden voor het invullen van de “Veiligheidsmonitor”. Wanneer u
een link hebt ontvangen, kunt u meteen doorklikken naar de vragenlijst. Wilt u de lijst deze week
invullen? Tot nu toe heeft de helft van de ouders (54 %) alles ingevuld. Omdat niet alle ouders
zijn geselecteerd, is het om een goed beeld te krijgen wel belangrijk dat we een zo hoog
mogelijke response krijgen.
Lied van de week:
Groep 3/4: Wil je wel geloven dat het groeien gaat.
Groep 5/6: gez. 57/lied 383
Groep 7/8: Machtig God, sterke Rots.
Zendingsgeld: € 45,75
Themadienst.
Zondag waren weer veel kinderen en gezinnen in de kerk om de themaweek af te sluiten. Fijn
om dit samen te kunnen doen. Dank allen voor uw aanwezigheid. We hebben gehoord dat, ook al
doe je nog zo goed je best of geloof je nog zo vast, je niet altijd alles in je leven mee hebt. Vaak
gebeuren dinge buiten je eigen invloed om. Dat merkte Daniël, maar ook wij en ook de
aidskinderen in Afrika. De woorden van dhr. Hoefnagel hebben ons als team, maar
waarschijnlijk ook u als ouders geraakt. Dat was mede te zien door de gulle gaven in de dienst.
Daarom willen we als school de opbrengst van het zendingsgeld van afgelopen maand meer dan
verdubbelen. Wij zullen nog € 200,00 extra overmaken voor het project van Dorcas om
aidskinderen in Afrika te helpen.
De komende periode sparen we voor het project “Wandelen voor Water’. Op woensdag 20 maart
wandelen we mee. Meer info volgt nog.
Jarig
Donderdag 7 februari is juf Baan jarig. Zij hoopt dan haar 27ste verjaardag te vieren. Juf van harte
gefeliciteerd met uw verjaardag en wij wensen u een fijne dag met uw man en familie.
Rapporten.
Donderdag krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Wilt u een
plastic zak of rugzak meegeven naar school, zodat daar het rapport en eventueel ander werk in
kan. Enkele ouders zijn al benaderd door de leerkracht, maar mocht u vragen hebben over het
rapport van uw kind, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Op 12 en 14 maart zijn er
de voortgangsgesprekken. Alle ouders worden dan uitgenodigd op school. Noteert u vast deze
data in uw agenda! Het adviesgesprek met de ouders van groep 8 is op een ander tijdstip.
Voorjaarsvakantie
Van 18 t/m 22 februari hebben de leerlingen vrij.

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

