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, 18 juni 2019.
Geachte ouders,
In de bijlage vindt u het overzicht van de schoonmaakavond op dinsdag 2 juli. Enkele ouders die
om wat voor reden de vorige keer niet konden staan deze keer weer op de lijst. Dit komt goed
uit, omdat we eind van het jaar vaak meer schoon te maken hebben. We starten om 19.00 uur en
hopen anderhalf uur later klaar te zijn. Wanneer een vader van een gezin wil helpen om samen
met mij de toestellengberging in de gymzaal op te ruimen, dan graag even een mailtje naar
school.
Lied van de week:
Groep 3/4: Baäl of God
Groep 5/6: Build your Kingdom here
Groep 7/8: gez. 442: 1
Zendingsgeld: € 37,75
Avondvierdaagse.
De 10 km. start vanavond vanaf startnummer 1 en 2. We zijn als eerste aan de beurt om 18.30
uur. De 5 km. start vanaf nummer 13 en 14. Denkt u aan het weer en geeft u voldoende drinken
mee voor onderweg. Let wel. De kinderen lopen met hun eigen rugzakje.
Luizencontrole.
Volgend jaar stoppen 2 moeders omdat hun kinderen van school zijn. Het luizenteam zoekt nog
3 nieuwe ouders, zodat er altijd iemand reserve is. Graag opgeven via de mail. Informatie kunt u
via school of een van de luizenmoeders krijgen.
Welkom
Deze maand is Morres Meenks gestart bij de kleuters. Morres woont aan de Klokkendijk en is
het broertje van Mila uit groep 2. Wij wensen hem veel plezier en een leuke schoolperiode toe.
Actie “Tien voor Zien”.
De leerlingen hebben voor de Pinkstervakantie een kraskaart voor Bartiméus meegekregen. Dit
om geld in te zamelen voor de financiële ondersteuning voor hulpmiddelen en andere middelen
voor blinde mensen. De stichting Bartiméus kan deze sponsorgelden goed gebruiken. Wilt u de
kraskaarten met het geld donderdag 20 juni a.s. op school inleveren. Wij vullen het bedrag aan
met € 175,= vanuit het zendingsgeld.
Proef “waterzuivering” groep 5
Maandagmiddag, 24 juni, gaat groep 5 met juf Janssen en juf Baan naar de Regge om wat
proefjes te doen. De leerlingen moeten dan de fiets meenemen.
Obstacle Run
Vandaag krijgen de leerlingen van groep 7/8 een brief mee met informatie over de ROR. Een
sportief evenement georganiseerd door docenten van Reggesteyn Rijssen. Onze groep start om
10.50 uur. Wij vertrekken met de fiets vanaf school om 9.45 uur. Na afloop (douchen en
omkleden) mogen de leerlingen op eigen gelegenheid naar huis.

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

