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Notter, 4 juni 2019
Geachte ouders,
Komend weekend vieren wij het laatste feest van het kerkelijk jaar: het Pinksterfeest. Het is de vijftigste
dag na Pasen en de tiende dag na Hemelvaart. Jezus heeft zijn volgelingen beloofd hen niet alleen te
laten. Op het Pinksterfeest gaf Hij hen de Heilige Geest. Door de komst van de Heilige Geest mogen ook
wij weten dat we er nooit alleen voor staan. Ook wij mogen zo Gods nabijheid ervaren. God wil, door de
aanwezigheid van Zijn Geest, de mensen helpen en leiden.
Lied van de week:
Groep 3/4: ps. 30: 1
Groep 5/6: ps. 139: 1
Groep 7/8: ELB Lied 37
Zendingsgeld: € 29,70
Zendingsdoel Bartiméus
Enige tijd geleden hebben de kinderen een voorlichting gehad van de stichting Bartiméus. De kinderen
hebben gehoord en gezien hoe lastig het is om (bijna) blind te zijn. Ook is verteld dat wij met elkaar
kunnen zorgen voor financiële ondersteuning voor hulpmiddelen en andere middelen voor blinde mensen.
Als school willen we ons inzetten voor Bartiméus door mee te doen aan de actie ‘Tien voor Zien’. Dit
doen we met de kraskaart. Deze kraskaart kunnen de kinderen onder de aandacht brengen van familie,
vrienden en bekenden. De kraskaart met daarbij het geld (in een envelop of zakje) graag uiterlijk
inleveren op donderdag 20 juni bij de leerkracht. Veel succes met krassen en het sparen voor Bartiméus!
Ook het zendingsgeld in deze periode is voor Bartiméus bestemd.
Fietsenstalling.
Gelukkig komen veel leerlingen op de fiets naar school. Zij kunnen hun fiets in de stalling kwijt. Het vak
bij de ingang van de “Kindertuin” is voor de leidsters en de leerkrachten. Bij de nooduitgang van de
gymzaal staat ook nog een rek. De deuren van de nooduitgang moeten wel vrij gehouden worden.
Schoolfoto.
Donderdag starten wij om 8.30 uur met de familiefoto’s. Ouders met kleine broertjes en zusjes mogen
eerst. De foto’s worden gemaakt in de het Kulturhus. Wilt u wachten in de hal tot u aan de beurt bent. Dit
om de kleuters niet af te leiden. Wilt u verder rekening houden met fleurige kleding. De achtergrond is
een witte, gemetselde muur.
Wijs magazine
Op school is er veel aandacht voor het verantwoord omgaan in de media. Kinderen gebruiken steeds
vaker smartphones, tablets en laptops. Ze zijn hier heel handig mee, maar moeten vaak nog leren er
verantwoord en veilig mee om te gaan. Om ook u wat breder te informeren hebben wij een tijdschrift voor
ouders aangevraagd. In dit tijdschrift leest u van alles over mediaopvoeding. Elk gezin krijgt vandaag dit
tijdschrift mee naar huis over samenleven in een digitale wereld.
Kamp
Groep 7/8 gaat van 26 t/m 28 juni naar “De Wolfskuil” in Ommen.
Schoolreisje 4 juli
* De kleuters gaan naar de Morskieft in Reutum
* De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus naar “Wildlands” in Emmen.
* Groep 7/8 is op 4 juli vrij.
Over zowel het kamp als de schoolreisjes krijgt u van de groepsleerkrachten meer informatie.
Luizencontrole.
Dinsdagmiddag zijn de luizenmoeders op school geweest om alle leerlingen weer te controleren. Zij
hebben geen luizen gevonden. Fijn om te horen dat de school weer luisvrij is. Houden zo!
Citotoetsen.
De komende 3 weken worden de Citotoetsen afgenomen. Met een aantal toetsen zijn we al gestart. Het
zijn belangrijke uitkomsten om te bepalen waar we met ons onderwijs staan en ook om te weten wat een
leerlingen kan. Ook voor u is het goed om te weten wat uw zoon of dochter in zijn/haar mars heeft.
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Belangrijk is dat de kinderen hun rust krijgen. Op school verdelen we de toetsen over de weken, zodat er
voldoende tijd zit tussen de opdrachten en zorgen we voor rust en een ontspannen sfeer. Daarnaast vragen
wij van de leerlingen een optimale inzet en motivatie. De scores worden meegenomen in de rapportcijfers
en vanaf eind groep 6 in de advisering naar het VO.
Schoonmaakavond.
Op 2 juli houden we de tweede schoonmaakavond van dit schooljaar. Aan de beurt is groep A. De ouders
met de achternaam A t/m K. Wilt u de datum vast in uw agenda noteren. Wanneer u niet kunt, wilt u dan
zelf ruilen met een ouder uit groep B (L t/m Z) en dit doorgeven aan school. Een overzicht met namen en
lokalen volgt nog.
Pinksteren.
Maandag en dinsdag zijn de kinderen vrij.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

