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Notter, 5 maart 2019.
Geachte ouders,
Maandagmorgen was de start van het project “Jong Leren Eten” met een klein toneelstukje in de
gymzaal door de leerkrachten. Het verhaal speelde zich af in Afrika. Nandi bracht heerlijke
vruchten naar haar vriendinnetje Wandee in haar mand. Onderweg werden deze uit de mand
gevist door allerlei dieren en aan het eind kreeg ze een mand vol mandarijntjes ervoor terug.
Deze hebben de leerlingen maandagmorgen opgegeten. Daarna zijn de kleuters naar de markt en
het winkelcentrum in Rijssen geweest om inkopen te doen.
Wij (leerlingen en team) worden door dit project bewuster van de dingen die we eten en hoe
(on)gezond deze zijn. Gelukkig wordt er ook steeds beter gelet op wat de kinderen meekrijgen.
Fijn dat heel veel ouders op deze manier meewerken. Meer info krijgt u nog van de
groepsleerkrachten via de mail.
Met de gemeente Wierden hebben wij een convenant dat ook bij scholen het afval gescheiden
wordt opgehaald. Iets waar we later meer aandacht aan zullen besteden.
Lied van de week:
Groep 3/4: Ps. 24: 1
Groep 5/6: Lied: “Door dik en dun”.
Groep 7/8: Lied 14: 1
Zendingsgeld: € 39,65
Van de Gebedsgroep
Woensdag 13 maart komt de gebedsgroep van school weer samen bij Esther van Heek aan de
Klokkendijk 36 te Notter.
Iedereen is welkom om aan te schuiven, de koffie en thee staan klaar om 8.30 uur.
40-dagentijd.
Woensdag begint de 40-dagentijd. Het duurt dan 40 dagen (de zondagen niet meegeteld) tot het
Pasen is. Wat voorheen een vastentijd was, is nu meer een tijd van bezinning geworden, zoals de
Adventstijd voor Kerst is. Het project over gezond eten is niet bewust in deze periode gepland,
maar past wel een beetje in deze tijd. Denk na over je eten en wat je eet! Ook zijn er in deze
periode bezinningstips. Kees Harte heeft er 40 opgeschreven; voor elke dag één. In de
nieuwsbrieven tot aan Pasen staan er elke keer een aantal vermeld.

Wat je weggeeft, verlies je niet.

Als je vreugde wilt vermenigvuldigen moet je haar delen.

Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
Wandelen voor Water.
Vandaag heeft een gastdocent van “ZOA Vluchtelingenhulp” op school voorlichting gegeven
over het project “Wandelen voor Water”. Hij heeft laten zien hoe goed wij het in ons land voor
elkaar hebben. We hoeven maar aan de kraan te draaien of er stroomt al water uit. Wij gebruiken
per dag alleen voor het poetsen van de tanden, toiletbezoek en douchen al 120 liter per persoon.
Hoe anders is het in andere landen. Daar moeten mensen kilometers lopen om water in hun hutje
te krijgen. Om te ervaren hoe dat is en hoeveel luxe wij hebben, wandelen ook wij met de
leerlingen een aantal kilometers met een rugzak met flessen water.
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Actie School met de Bijbel Notter-Zuna “Wandelen voor Water”.
De landelijke actie/sponsorloop is op woensdag 20 maart. Groep 5 t/m 8 start om 11.00 uur en
gaat vanaf school over Zunaweg naar Molendijk-Zuid. Dan over het fietspad en onder de tunnel
door naar de Klokkendijk. Bij De Grimberghoeve staan de groepen 1 t/m 4. Groep 3/4 loopt via
de Van Kregtenweg en Schapendijk daarnaartoe en groep 1/2 loopt rechtstreeks naar de
Grimberghoeve. Gezamenlijk wandelen wij dan weer naar school. De opbrengst dit jaar van deze
actie is voor hulp aan Nigeria. Alle leerlingen hebben een sponsorkaart meegekregen. Deze
kunnen zij 20 maart weer meenemen naar school met het bedrag dat is opgehaald.
Luizencontrole.
Vorige week is er weer een controle geweest. Bij een aantal leerlingen zijn luizen gevonden.
Daarom worden volgende week dinsdagmiddag, 12 maart, alle leerlingen weer nagekeken. Wilt
u thuis uw kind ook blijven controleren? Per controle zijn 4 à 5 moeders 2 uur bezig. Ook deze
extra controle kost hen weer een middag! Wanneer er geen luizen gevonden worden, zijn de
luizenmoeders, de ouders, leerkrachten en leerlingen blij en tevreden.
Voortgangsgesprekken.
Op dinsdag 12 en donderdag 14 maart worden de voortgangsgesprekken gehouden. Alle ouders
worden uitgenodigd voor een gesprek van 15 minuten. Daarin worden de resultaten met u
besproken, maar ook hoe uw kind tot deze scores is gekomen, hoe zijn/haar inzet en houding is.
Ook bespreken we het leerlingvolgsysteem “Zien” dat wij hebben op het gebied van de sociaal
emotionele ontwikkeling. In een aparte mail kun u opgeven welke avond u het beste kunt.
Welkom.
Deze week is Roos Modderkolk op onze school gekomen. Zij woont aan de Kryptonstraat in
Rijssen en zit in groep 4. Na de zomervakantie komt haar broertje ook op onze school. Zij heeft
al enkele keren kunnen kennismaken met de leerlingen en de juffen. Van harte welkom Roos op
onze school en we wensen je een heel fijne en leerzame schooltijd toe.
Bedankje
Alle knutselmoeders weer heel hartelijk dank voor het versieren van de gangen en de verdere
aankleding van de school.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

