School met de Bijbel “Notter – Zuna”
Klokkendijk 16 7467 PD Notter
Tel. 0548-518988 06-83214822
E-mail: dir@notter-zuna.nl
Website: www.notter-zuna.nl

Notter, 23 april 2019.
Geachte ouders,
Woensdagavond om 20.00 uur start de ledenvergadering in het Kulturhus. Alle leden zijn
hiervoor uitgenodigd en hebben een agenda ontvangen. Na afloop willen we nog gezellig
napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
Lied van de week:
In alle groepen zingen wij ons volkslied: “Het Wilhelmus”.
Avondvierdaagse.
Wie de eerste 3 avonden met de school wil meelopen, kan t/m morgen (woensdag 24 april) de
strookjes en het geld inleveren. Donderdag worden deze opgehaald. De vrijdagavond mag
iedereen zelf weten of men wil meedoen. Dan lopen we niet als school, dit i.v.m. het
Midzomerfeest. Ouders en kinderen die niet naar het Midzomerfeest gaan kunnen gewoon
deelnemen aan de avondvierdaagse. Zij hoeven dan niet in het vak van de school te starten, maar
lopen op eigen gelegenheid. U kunt dan wel verzamelen bij de sporthal en met de muziek mee
naar het park lopen om onderweg de bloemen in ontvangst te nemen.
Dodenherdenking.
Elk jaar nemen leerlingen op vrijwillige basis deel aan de Stille Tocht op 4 mei. Iedereen die
mee wil doen, verzamelt zich bij de familie Woolderink, Grimbergerweg 2A in Notter.
Vandaaruit vertrekken we om 19.30 uur naar het Verzetsmonument aan de Wierdensestraat.
Twee leerlingen leggen een krans en twee dragen een zelfgemaakt gedicht voor. Na de
kransleggingen en de twee minuten stilte mag iedereen die bloemen heeft meegebracht deze bij
het monument leggen. Als afsluiting zingen we “Het Wilhelmus” couplet 1 en 6 en het lied:
“Wilt heden nu treden” Na afloop lopen we in gepaste stilte terug. In de bijlage het programma
van “Het Gemeenschappelijk Belang”.
Typecursus.
Leerlingen die een cursus willen volgen, kunnen zich bij verschillende aanbieders opgeven of
online lessen volgen. Gigakids geeft na de zomervakantie een cursus in Rijssen aan de
Reggesingel. Wie meer info wil, kan dit per mail op school vragen. Of via hermien@gigakids.nl
Enkele data.
Van 29 april t/m 3 mei
meivakantie
4 mei
Dodenherdenking
Dinsdagmiddag 7 mei
studiemiddag (leerlingen vrij)
Donderdagavond 16 mei musical door de groepen 3/4 en 7/8
Van 27 mei t/m 31 mei Hemelvaartvakantie
Donderdag 6 juni
schoolfotograaf
11 en 12 juni
Pinksteren
Van 16 t/m 21 juni
avondvierdaagse
21 juni
Midzomerfeest (gehele dag een aangepast rooster)
Van 26 t/m 28 juni
kamp
Donderdag 4 juli
schoolreisje voor de groepen 0 t/m 6 (groep 7/8 vrij)
Vrijdag 12 juli
start zomervakantie
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

