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Notter, 26 maart 2019
Geachte ouders,
Vorige week hebben wij de projectweek “Jong Leren Eten” afgesloten. Donderdagavond met een
drukbezocht open huis, waar veel ouders en belangstellenden aanwezig waren. Vrijdagmorgen met een
lunch waar opa’s en oma’s geholpen hebben. Iedereen die de afgelopen weken geholpen heeft daarvoor
hartelijk dank. Ook een compliment aan het team voor de goede voorbereiding en het vele werk.
Lied van de week:
Groep 3/4: Lied: Met water kun je wassen.
Groep 5/6: Lied: Het grote geheim
Groep 7/8: ps. 146: 1
Zendingsgeld: € 34,80
Wandelen voor Water.
Nu de laatste formulieren binnen zijn, is het totaalbedrag bekend. De sponsorloop van Stichting ZOA
voor schoon drinkwater en toiletten in Nigeria heeft € 2370,50 opgebracht. Een geweldig bedrag waar
iedereen heel trots op kan zijn.
Veertigdagentips.
* Beleefd zijn is geen schande.
* Geen mens ziet meer dan waar hij op let.
* Kruip niet weg als men je nodig heeft.
Luizencontrole.
Vanmiddag hebben de ouders een steekproef gehouden in de risicogroepen. Gelukkig is niets gevonden.
We hopen dit ook te melden bij de volgende controle.
Avondvierdaagse.
Volgende week krijgen de leerlingen een opgaveformulier mee. De vierdaagse is van 18 t/m 21 juni. De
laatste avond lopen we niet mee als school. Dit i.v.m. het midzomerfeest op 21 juni.
Cultuurvoorstelling.
Donderdag 4 april gaat groep 3/4 naar de voorstelling over de “Drie
kouwelijke mussen”. Deze wordt gehouden in ons eigen Kulturhus “Irene”
en start om 13.30 uur. Het is een poëtische voorstelling met teksten van
Annie M.G. Smidt. Het gaat over een meneer Lammert. Hij gaat nu door het
leven als meneer Lambèrt. Hij vertelt en zingt over dieren die hij onderweg
ontmoet.
Voetbaltoernooi.
De jongens hebben 3 punten en het meisjesteam heeft 1 punt uit de gespeelde wedstrijden. Op woensdag
3 april is de tweede ronde volgens het afvalsysteem. Wanneer wij het spelschema hebben ontvangen
geven wij dit door aan de teams en groepen.
Enkele data:
Vrijdag 12 april
Koningspelen
16 en 17 april
Citotoets groep 8
18 april
Paasviering in het Kulturhus (13.30 uur)
18 april
14.30 uur vakantie
19 t/m 22 april
Paasvakantie
24 april
ledenvergadering.

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

