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Notter, 12 februari 2019.
Geachte ouders,
Een aantal ouders heeft nog geen gevolg gegeven aan de oproep om de veiligheidsmonitor in te
vullen. Wilt u deze week nog de vragenlijst invullen? Dank voor uw medewerking.
Lied van de week:
Groep 3/4: Ps. 65: 1
Groep 5/6: Ps. 139: 1
Groep 7/8: Lied 469: 1
Zendingsgeld: € 41,70
Vakantierooster.
Binnenkort hopen wij u het vakantierooster voor 2019-2020 te kunnen geven. Het concept ligt
nog ter goedkeuring op de scholen in de gemeente Wierden. Wij willen zo veel mogelijk
afstemmen met scholen uit de buurt. Wanneer er overeenstemming is, zullen wij het rooster in de
nieuwsbrief plaatsen.
Ouderbijdrage.
Binnenkort int de penningmeester van de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is € 25,00
per kind, met een maximum van € 65,00. Met dit geld worden de kosten gedekt die de ouderraad
maakt voor sportdagen, feesten, schoolreizen en kamp. De meeste inkomsten krijgen zij uit de
opbrengsten van het oud papier. Kinderen die na 1 januari op school komen, betalen € 20,00.
Gezinnen die geen automatische incasso hebben afgegeven, krijgen een mail met het verzoek het
verschuldigde bedrag over te maken.
Schoolmaatschappelijk Werk.
Op dinsdag 26 februari 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)
Ziek.
Juf Janssen is ziek thuis. Wij hopen dat zij snel weer beter wordt. Tot nu toe kunnen we het
onderling goed opvangen. Juf van harte beterschap.
Studie en werkmiddag.
Voor woensdagmiddag stond er een werkmiddag gepland. Omdat er ook een voorlichting over
de nieuwe versie van onze rekenmethode is, gaan daar ook een aantal leerkracht naar toe.
Malmberg en Heutink vertellen over de digitale verwerking van de oefenstof van de
rekenmethode “Wereld in Getallen”.
Cultuurvoorstelling.
De kinderen uit groep 3 en 4 kregen vandaag bezoek in de klas. Wim van Wingerden kwam
vertellen over dino 's en fossielen. Tijdens het luisteren mochten de kinderen verschillende
fossielen ook echt aanraken! Na de interessante informatie mochten de kinderen zelf een fossiel
uitzoeken om mee te nemen naar huis. We hebben een leuke ochtend gehad waarin we veel
hebben geleerd!
Volgende week zijn wij vrij. Wij wensen iedereen een fijne vakantie, of je nu thuisblijft of op
wintersport gaat. Of wanneer je gewoon blijft doorwerken; ook dan een goede week gewenst.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

