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Notter, 16 april 2019.
Geachte ouders,
Donderdag vieren wij het Paasfeest met leerlingen, ouders en belangstellenden. Opa’s en oma’s
mogen ook meekomen. Wij beginnen om 13.30 uur. Vanaf 13.15 uur is de zaal in het Kulturhus
open. Ingang vanaf het plein. De voorste rijen zijn gereserveerd voor de leerlingen. Elke groep
heeft een taak/onderdeel. Er worden gedichtjes voorgelezen, liedjes gezongen of solo gezongen.
Centraal staan 3 vertellingen en is er samenzang. Na afloop (rond halfdrie) gaan de leerlingen
naar hun lokaal en is er koffie en thee voor de gasten.
Lied van de week:
Liederen voor Pasen.
Zendingsgeld: € 46,15
Het zendingsgeld van deze maand wordt aangevuld tot een bedrag van € 300,00 voor de
slachtoffers van de cycloon Adai. Het zendingsgeld tot aan de zomervakantie is voor
Barthimeus. Vorige week hebben de leerlingen voorlichting gekregen van een medewerker van
deze stichting. Wij vinden het heel belangrijk dat slechtziende en blinde kinderen geholpen
worden om toch zelfstandig dingen te kunnen doen. Het is heel bijzonder om te zien hoe jonge,
blinde en slechtziende kinderen zich weten te redden.
Veertigdagentips
* Deel je geluk en het wordt groter
* Schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen
* Deel zonder voordeel, geef eerst de ander
* Het enige verlies dat je niet goed kunt maken, is de tijd verloren laten gaan.
Musical
Op donderdag 16 mei houden wij de tweejaarlijkse musical. De leerlingen van groep 3/4 hebben
“Circus Hoepla Kee” en groep 7/8 de musical “Torenhoog”. De voorstelling begint om 19.00 uur
in de gymzaal van het Kulturhus. De uitnodiging met een opgavestrookje en meer informatie
krijgt u nog.
De vijfde ziekte.
De vijfde ziekte is een virusziekte die ook wel de ‘besmettelijke roodheid’ wordt genoemd. Voor
kinderen is het onschuldig, maar als je zwanger bent kan de vijfde ziekte wel gevaarlijk zijn. Er
is zelfs kans op een miskraam wanneer de aanstaande moeder de ziekte zelf niet heeft gehad. Uit
bloedonderzoek is gebleken dat juf Janssen als kind de vijfde ziekte niet heeft gehad. Wilt u
daarom direct de school bellen wanneer de huisarts bij uw kind deze ziekte constateert.
Cito-eindtoets.
Vanmorgen hebben de leerlingen van groep 8 een begin gemaakt met de toets. Zij hebben in alle
rust kunnen werken aan de vragen van taal en rekenen. Woensdagmorgen is het laatste deel.
Wanneer de leerlingen daarmee klaar zijn (rond 12.00 uur) mogen zij vast naar huis.
Pasen
Vrijdag en maandag zijn de leerlingen vrij.
Mailadres.
Het mailadres van juf Koster is: jkoster@notter-zuna.nl
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

