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Notter, 14 mei 2019.
Geachte ouders,
Donderdagavond om 19.00 uur begint groep 3/4 met de opvoering van “Circus Hoeplakee”. De zaal is om
18.30 uur open voor publiek. Na de pauze (tussen 19.45 en 20.00 uur) begint groep 7/8 met de musical
“Torenhoog”. De toegang en koffie is gratis. U moet wel vooraf doorgeven met hoeveel personen u wilt
komen. Via een mailtje naar school door bij “Onderwerp” in te vullen: musical, uw naam en aantal
personen.
Lied van de week:
Groep 3/4: ps. 31: 1
Groep 5/6: Jesus is my rock
Groep 7/8: ps. 119: 1
Zendingsgeld: € 33,20
Van de Gebedsgroep.
Volgende week woensdag 22 mei komt de gebedsgroep van de school weer bij elkaar om samen te danken
en te bidden voor de school, het personeel en de kinderen. Iedereen is welkom om een keer te komen
kijken! We beginnen rond 8.30 uur en deze keer zijn we te gast bij Pauline Beunk aan de Eusinkweg 15 te
Notter.
Orthodontist.
Elke week zijn er 5 tot 8 leerlingen afwezig voor een bezoek onder schooltijd aan de orthodontist. Wij
zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd na schooltijd kan, vooral niet wanneer er een beugeltje stuk is, dat
direct gemaakt moet worden. Maar de leerlingen missen dan wel een uitleg/instructie van een les, het
bespreken van huiswerk of moeten op een later moment een toets inhalen. Door een afspraak te maken
aan het begin van de morgen of eind van de middag, missen de leerlingen minder lesstof.
Lesrooster.
Ondanks veel aanpassingen en onderbrekingen in het lesrooster door musical, kamp, schoolreis e.d. gaan
de lessen wel gewoon door. Voor groep 7/8 (ook al is de school voor VO bekend) tot aan de laatste week
en de andere groepen t/m de laatste donderdag. Dit geldt zeker ook voor het huiswerk en het leren van
toetsen.
Vervanging.
Gelukkig hebben we tijdig een vervanger voor de invulling van het zwangerschapsverlof van juf Janssen
kunnen aanstellen. Haar verlof gaat ruim 2 weken na de zomervakantie in. Haar vervanger; dhr. L.
Nijkamp, neemt haar taken direct na de vakantie over. Voor de vakantie komt hij al enkele woensdagen
werken. Op donderdag en vrijdag werkt hij de rest van het schooljaar nog op Reggesteyn. Wij heten Léon
van harte welkom in ons team en hopen op een goede samenwerking met collega’s, leerlingen en ouders.
Geboren.
Op 24 april heeft Tim ten Brinke uit groep 7 een zusje (Sara) gekregen en op 6 mei heeft Aaron Altink uit
groep 1 een broertje (Kjeld) gekregen. Beide families van harte gefeliciteerd met jullie kindje en heel veel
gelukgewenst.
Techniek.
Vrijdagmiddag krijgen de leerlingen de laatste les van dit schooljaar. Na 5 blokken en 10 lessen hebben
zij verschillende onderdelen en opdrachten gemaakt. Groep 5/6: Grijpvingers, waterpas, veerenergie,
draaimolen en vliegtuigjes. Groep 7/8: Zenuwspiraal, metaalspeurder, barometer, dieren uitzagen en
pindakaaspothouder maken. Wij willen alle ouders die de leerlingen geholpen hebben, hartelijk danken.
Zonder extra handen kunnen we deze technieklessen niet op zo’n manier aanbieden.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

