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Notter, 2 april 2019.
Geachte ouders,
Op school staat een extra container voor plastic, metaal en drinkpakken. De gemeente Wierden
heeft bij alle basisscholen een dergelijke container bezorgd. We zullen de leerlingen wijzen op
het gescheiden houden van afval en er lestijd aan besteden. Samen werken we aan een duurzaam
en schoon milieu.
Lied van de week:
In alle groepen oefenen de paasliederen.
Zendingsgeld: € 38,10
Cycloon Idai in Afrika.
Deze maand is het zendingsgeld voor de hulp aan zuidelijk Afrika. De cycloon Idai heeft in
verschillende landen voor grote overstromingen gezorgd met ongeveer 750 doden tot gevolg.
Door besmet drinkwater is er al cholera uitgebroken. Er is dus dringend schoon drinkwater en
eten nodig. Omdat er deze maand het zendingsgeld nog maar 2 keer wordt ingezameld (8 en 15
april), vragen wij u daar rekening mee te willen houden.
Paascrea.
Normaal houden wij de paascrea op vrijdag met de groepen 5 t/m 8. Maar op 12 april zijn er de
Koningsspelen. Daarom willen we op donderdagmiddag 11 april de knutselwerkjes maken.
Ouders die ons willen helpen, kunnen zich opgeven bij Juf Baan of juf Janssen. Zij zoeken
geschikte werkjes uit, waar de leerlingen een keus uit mogen maken. Omdat het op
donderdagmiddag is, doet groep 3/4 ook mee.
Paasviering.
Donderdagmiddag 18 april houden wij de Paasviering in het Kulturhus. We beginnen om 13.30
uur. Ook ouders, opa’s en oma’s zijn uitgenodigd. Wanneer u uw kind komt brengen, kunt u vast
plaatsnemen in de zaal. De leerlingen gaan eerst naar de klas. Na afloop, zo rond 14.30 uur, zijn
zij vrij. U hoeft zich dit keer niet op te geven. De jongste kleuters doen deze middag ook mee en
kunnen eventueel op school overblijven.
Tips Veertigdagentijd.
* Geduld slaat een brug over de diepste wateren
* Vaak maakt men zich beter verstaanbaar door minder te spreken.
* Opstaan voor iemand, misstaat niemand.
Gefeliciteerd.
Juf Janssen en haar man verwachten in oktober een baby. Wij feliciteren hen met dit mooie
bericht en wensen juf een goede zwangerschap. Afgelopen week is er een echo gemaakt. Daarop
is te zien dat er al een heel klein mensje groeit en dat alles goed is. Een mooi en blij bericht voor
de familie Janssen.
Voetbal.
De eerste wedstrijd van woensdag is bekend. Meisjes starten om 13.00 uur op veld 7 en de
jongens starten op veld 3 om 13.25 uur. De volgende wedstrijd die gespeeld wordt hangt af van
het resultaat. Winnaars tegen winnaars en verliezers tegen verliezers. De laatste wedstrijd is om
16.00 uur. De deelnemers kunnen op school eten. We vertrekken rond 12.00 uur met de fiets. De
terugreis is op eigen gelegenheid.
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Strikdiploma.
Alle leerlingen van groep 5 en 6 mochten maandagmoren (1 april) aan de kleuterjuffen laten
zien dat zij hun veters kunnen strikken. Dit was nodig, zo werd hen verteld, omdat er geen
strikdiploma’s in het dossier voor het voortgezet onderwijs zat.
Huiswerk groep 3.
Groep 3 heeft gister een mooie huiswerkopdracht gekregen: thuis lezen met de wiebeloogjes. Juf
vertelde dat er cameraatjes in de oogjes zaten zodat ze precies kon zien wie er thuis had gelezen.
De oogjes moesten vandaag weer worden ingeleverd zodat de computer alle ogen kon 'uitlezen'
en al het beeldmateriaal bekeken kon worden. Alle kinderen geloofden deze mooie 1 aprilgrap en
bijna iedereen van groep 3 heeft gelezen thuis! Goed gedaan groep 3!
Cito Eindtoets.
Op 16 en 17 april wordt de eindtoets afgenomen. Om de leerlingen zo optimaal mogelijk de toets
te laten maken, krijgt groep 7 deze morgens les in een ander lokaal. Groep 8 kan in alle rust de
toets maken. Zij kunnen laten zien wat ze de afgelopen jaren hebben geleerd. Een goede score is
een bevestiging van hun niveau. Behalen leerlingen een aanmerkelijk hogere score dan verwacht,
dan nemen wij contact op met de ouders voor een heroverweging.
Studiemiddag.
Op dinsdagmiddag 7 mei is er een studiemiddag. De leerlingen zijn dan om 12.00 uur vrij.

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

