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Notter, 7 mei 2019.
Geachte ouders,
Afgelopen weekend hebben we 4 mei herdacht en 5 mei gevierd. Tijdens de Nationale
Herdenking herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en
vredesmissies nadien. Buurt, school en belangstellenden hebben meegelopen in de Stille Tocht
naar het monument aan de Wierdensestraat. Hier zijn op 29 maart 1945 (Witte Donderdag) 10
mannen door de Duitse bezetter doodgeschoten als vergelding. Namens school hebben Estelle en
Sophie een krans gelegd, heeft Kaylee een gedicht voorgedragen en hebben Thijs en Matt de
kransen mogen aangeven. Daarnaast hebben nog een aantal kinderen zelf bloemen meegebracht
en bij het monument gelegd.
Lied van de week:
Groep 3/4: Geef me je hand.
Groep 5/6: ps. 84: 1
Groep 7/8: ps. 66: 1
Zendingsgeld: € 28,60
Musicals
Op donderdag 16 mei zijn er de opvoeringen van groep 3/4 en 7/8. De musical “Circus
Hoeplakee” van groep 3/4 begint om 19.00 uur. Daarna is er een korte pauze en tijd voor een
kopje koffie. Na de pauze treedt groep 7/8 op met de musical “Torenhoog”.
Om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, moet u zich opgeven. Opa’s, oma’s,
broers en zussen mogen ook mee (kinderen die meespelen niet opgeven). U kunt het via de mail,
bij “onderwerp”: Musical + naam + aantal personen.
Techniek.
Op vrijdagmiddag 10 en 17 mei is er de laatste ronde van techniek. Alle leerlingen hebben dan
de 5 kisten gemaakt. Wij willen nogmaals alle ouders die geholpen hebben hartelijk danken voor
hun tijd en inzet. De leerlingen vinden het werk heel leuk om te doen. Wanneer u niet kunt, dan
zijn de moeder van Matt Smit en Matthijs Baan de invallers die u kunt benaderen.
Welkom
Deze week starten bij de kleuters Luca Lohuis (Blokkendijk) en Nathan Wessels (broertje van
Maybritt uit groep 8). Wij wensen Luca en Nathan een heel fijne leerzame schoolperiode. Zij
hebben inmiddels al kennisgemaakt met de juffen en de medeleerlingen.
Luizencontrole.
Volgende week dinsdag (14 mei) worden de leerlingen gecontroleerd. Wilt u rekening houden
met staartjes en knipjes. Wanneer u bij uw kind(eren) luizen of neten ontdekt, dan graag de
school daarvan op de hoogte stellen. Blijf regelmatig zelf controleren!
Studiemiddag.
Vanmiddag zijn de leerlingen vrij in verband met een studiemiddag. Mevr. Bos van Verion geeft
een voorlichting over signaleren, monitoren en begeleiden van meer- en hoogbegaafde
leerlingen. We hopen veel te horen, maar vooral veel te leren.
Moederdag.
Vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 0 t/m 4 het cadeautje van Moederdag mee. Wilt u
een plastic zak meegeven.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

