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Notter, 21 mei 2019.
Geachte ouders,
We kunnen terugkijken op een geweldig mooie uitvoering van 2 musicals. De leerlingen hebben
er een heel spektakel van gemaakt. Het vele oefenen en het leren van de teksten heeft een
positieve uitwerking gehad. Dank aan iedereen die meegeholpen heeft om deze avond tot een
succes te maken. Er zijn ook opnames gemaakt van de musicals. Deze zijn te bestellen via
school. Zodra deze klaar zijn krijgt u daar nog bericht over.
Lied van de week:
Groep 3/4: Ik moet weggaan
Groep 5/6: Viva la Vita
Groep 7/8: gez.460: 1
Zendingsgeld: € 30,80
Luizencontrole.
Vorige week zijn de leerlingen gecontroleerd. Er zijn geen luizen gevonden. Fijn. Wilt u blijven
controleren. Ook is het weer zaak om te letten op teken, wanneer de kinderen veel buitenspelen
of in het bos. Wij krijgen een oproep van de GGD om ouders daarover te informeren. Naast
teken zijn er ook de processierupsen die overlast veroorzaken. Deze zitten vooral in inlandse
eiken. Daar staat er maar 1 van bij ons op het terrein. We controleren regelmatig de bomen op
rupsen. De haren van de rupsen vormen het probleem. Deze bevatten mierenzuur en dat geeft
hevige jeuk. Dus de rupsen nooit aanraken!
Jarig.
Op dinsdag 28 mei is meester Rosman jarig. Hij hoopt dan zijn 62ste verjaardag te vieren. Van
harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
Vakantie.
Volgende week hebben de leerlingen vrij i.v.m. de Hemelvaartvakantie.
We beginnen weer op maandag 3 juni om 08.25 uur.
Met Pinksteren zijn de leerlingen op maandag en dinsdag (10 en 11 juni) vrij.
Fotograaf.
Op donderdag 6 juni komt de fotograaf op school. De foto’s worden gemaakt in het Kulturhus.
Vanaf 8.30 uur komen eerst alle leerlingen met broertjes en zusjes op de foto die nog niet naar
school gaan (of er al af zijn). Dan worden er individuele foto’s gemaakt en tot slot de
groepsfoto’s. Denkt u aan fleurige kleren! De foto’s kunt u zien en bestellen via de site van
Fotografie Bacxk. Daarvoor krijgt u nog een inlogcode.

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

