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Notter, 9 april 2019
Geachte ouders,
In een aparte mail met bijlage ontvangt u de opgave voor de avondvierdaagse. Wilt u het strookje
en het geld voor 23 april op school inleveren. Juf Smit verzorgt de administratie en levert deze
25 april in. Na deze datum kunt u zich niet meer aanmelden via school. Omdat de afsluiting van
de avondvierdaagse samenvalt met het Midzomerfeest, is besloten om niet als school deel te
nemen aan het defilé. U bent zelf vrij om met uw kind de laatste avond te lopen. Wie de eerste 3
avonden heeft meegelopen, krijgt de medaille donderdag (20 juni) op school
Lied van de week:
In alle groepen oefenen we de liederen voor de paasviering.
Zendingsgeld: € 59,10
Veertigdagentips.
* Een ons hulp is beter dan een pond goede raad.
* Wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend zijn!
* Niemand wordt groot door anderen te kleineren.
Vakantierooster 2019 – 2020.
Herfstvakantie
21-10 - 25-10
Kerstvakantie
23-12 - 03-01
Voorjaarsvakantie
17-02 - 21-02
Pasen
10-04 - 14-04
Meivakantie
27-04 - 06-05 (anderhalve week)
Hemelvaart
21-05 - 22-05
Pinksteren
31-05 - 02-06
Zomervakantie
06-07 - 14-08
Om de werkdruk te verlagen worden er 3 studiedagen gepland en 3 werkmiddagen. Dit i.p.v.
langere vakanties. De leerlingen hebben wel hun aantal vrije dagen, de leerkrachten zijn dan op
school.
Welkom.
Deze week zal Daan Stalenburg kennismaken met de groep en de juffen. Hij komt op dinsdag en
donderdag een morgen meedraaien en woont aan de Koninginneweg in Rijssen. Daan; van harte
welkom en we wensen je een fijne en leerzame tijd op de School met de Bijbel Notter-Zuna.
Koningsspelen 2019.
Ook dit jaar worden (op 12 april) de gezamenlijke spelen georganiseerd in Wierden voor de
groepen 5 t/m 8. De leerlingen worden vrijdagmorgen om 8.30 uur opgehaald met de bus en
komen rond 15.00 uur terug. De spelen worden gehouden op sportpark ’t Lageveld. Voor de
groep 1 t/m 4 organiseren de juffen een spellencircuit op het schoolplein. Dit is rond 11.30 uur
afgelopen. De groepen 1 t/m 4 zijn dan vrij. Op beide locaties zijn ouders en belangstellenden
van harte uitgenodigd.
Veteranen in de klas.
Maandag 15 april komt dhr. Bruns iets vertellen over zijn werk in Afghanistan en over het werk
van uitgezonden militairen in het algemeen. Dit in het kader van de 4 en 5 mei vieringen. De
gastles begint om 11.00 uur.
Cito.
Dinsdag en woensdag heeft groep 8 de eindtoets. Deze wordt in hun eigen lokaal afgenomen.
Meester Rosman is daarbij aanwezig. Groep 7 krijgt elders les.
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Ledenvergadering.
Mochten er leden zijn die geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunnen zij contact opnemen
met school. De ledenvergadering is op woensdag 24 april om 20.00 uur.
Na het officiële gedeelte is er tijd voor een hapje en een drankje.

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

