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Notter, 12 maart 2019
Geachte ouders,
Woensdag is het biddag voor Gewas en Arbeid. Dit vieren wij op school met het thema: “Wat
vraag jij?” Wat hebben wij nodig om onze taak in de wereld uit te oefenen. Maar ook om
anderen recht te doen. Centraal staat het verhaal van koning Salomo. Als God hem vraagt wat hij
wil hebben, wat hij nodig heeft dan kiest hij niet voor zichzelf. Daarom het thema: Wat vraag
jij?” Wij leven in een wereld met veel keuzemogelijkheden, waarin het bezit en het hebben een
prominente rol spelen. Vaak wordt dit versterkt door de alom aanwezige reclame voor producten
en verlangens. De vraag: “Wat kies jij of wat heb jij nodig/wil je hebben is snel gesteld”? Vraag
je iets wat echt goed is of een mooi cadeau voor jezelf? We mogen God bidden om wijsheid, om
wat goed is voor ons en voor de ander.
Lied van de week:
Groep 3/4: Je hoeft niet bang te zijn.
Groep 5/6: ps. 84: 1
Groep 7/8: gez. 300 : 1
Zendingsgeld: € 30,75
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.
Tip voor de veertigdagentijd.

Hopen kost hetzelfde als wanhopen, het levert alleen meer op.

Een kans is als een klapstoel, als je hem niet vasthoudt zit je er naast.

Onze geest is als een parachute; hij werkt alleen als hij open is.
Cultuur.
Maandagmorgen is groep 5/6 naar de dansvoorstelling “De kleine Prins” geweest. Door middel
van moderne dans, werd dit literaire boek uitgebeeld. De leerlingen hadden de aandacht er goed
bij! De voorstellingen worden gegeven in het kader van de culturele educatie in samenwerking
met scholen en gemeente Wierden.
Scholing.
Dinsdagmorgen zijn juf Smit en meester Rosman naar een bijeenkomst geweest voor I.B.-ers en
directie, georganiseerd door het samenwerkingsverband.
Vorige week maandagavond zijn juf Kelder en juf Gerritsen naar Wierden geweest om samen
met andere leerkrachten te luisteren naar Henriëtte Dekker over hoe je moet/kunt communiceren
met hoogbegaafde kinderen. Zij kwamen heel enthousiast terug van deze avond.
Vorige week woensdagmiddag zijn een aantal leerkrachten naar Heutink geweest om wat meer te
horen over de verschillende rekenmethodes.
Welkom.
Deze week starten Suus van den Berg en Sterre Voschezang bij de kleuters. Beide leerlingen van
harte welkom. Suus is het zusje van Fien en Sterre is het zusje van Noa. Wij wensen hen een heel
fijne leerzame tijd toe op onze school.
Voortgangsgesprekken.
Alle ouders hebben via de mail het rooster ontvangen. Wilt u zich aan de tijden houden.
Wanneer u meer tijd nodig hebt, maak dan een nieuwe afspraak. De bel geeft aan wanneer er
gewisseld moet worden.
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Luizen.
We zijn op school nog steeds niet luisvrij. In de groepen 3, 6 en 7 zijn vanmiddag nog luizen of
neten gevonden door de luizenmoeders. Wilt u blijven controleren.
Schoolvoetbal.
Woensdag 20 maart start het schoolvoetbaltoernooi. De meisjes spelen om 13.00 uur op veld 5
(achter de kantine van Excelsior) en de jongens spelen op veld 4 (voorbij de kantine van
Sportclub) om 13.40 uur. De jongens worden begeleid door dhr. Gerritsen Mulkes, de vader van
Jasper.
Techniek
Vrijdag 15 en 22 maart is er de 4de ronde techniek. Wij zoeken nog 1 ouder die op 15 maart kan
helpen. Graag opgeven via het mailadres van school.
Project
Jong Leren Eten.
We zijn nu in de 2de week en er komen leuke en positieve berichten. De leerlingen hebben al veel
dingen kunnen proeven. Ook is de eerste groep al naar de kookworkshop geweest. Donderdag
gaat groep 5/6. Groep 6 gaat eerst met de fiets, groep 5 gaat met de auto naar de tweede ronde.
Zij vertrekken rond 14.15 uur.
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen Yogales gehad van een gastdocent. Zij moesten bewegen
alsof ze in een storm zaten of lopen als een bepaald dier. Elke beweging moest doordacht zijn.
Naast goed eten is ook goed bewegen belangrijk.
Afsluiting
Donderdagavond 21 maart is er de afsluiting van het project met ouders en belangstellenden. De
school is dan ’s avonds open van 18.30 uur tot 20.00 uur. In elke groep laten leerkrachten en
leerlingen zien wat ze gedaan en geleerd hebben.
Lunch.
Vrijdagmorgen is er een “gezonde” lunch voor alle leerlingen. De groepen 1 t/m 4 zijn dan om
12.30 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 blijven dan op school en zijn om 15.15 uur vrij. Oma’s en
opa’s die willen helpen, kunnen zich deze week opgeven via hun kleinzoon en/of kleindochter.
Wandelen voor water.
Op 20 maart wandelen de leerlingen van onze school voor het goede doel. In de vorige brief
stond het doel en de route.
Om te ervaren wat het is om water te halen van een ver gelegen put, lopen de leerlingen met een
rugzak met flesjes water. De groepen 5 t/m 8 lopen met 4 liter water, groep 3/4 loopt met 2 liter
en de kleuters met een halve liter water. Voor rugzakken wordt gezorgd. Wilt u uw kind zelf de
flesjes/flessen gevuld met water meegeven naar school. Ook vragen we voor de groepen 1 t/m 4
enkele ouders die mee willen lopen. U krijgt bericht van de juffen. We starten na de pauze.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

