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Notter, 2 juli 2019
Geachte ouders,
De laatste weken, de laatste loodjes. We hopen dat het weer meewerkt en het rond de 20 tot 25
graden blijft. Komende week staan nog een aantal zaken op het programma. Hieronder leest u
meer daarover.
Groep 7/8 is veilig en wel teruggekeerd van het kamp in Ommen. Het was warm, maar goed te
doen. Gelukkig sliepen de kinderen niet met z’n allen op een kamer, maar verdeeld over
verschillende kamers. De meisjes rechts en de jongens links in het gebouw. De juffen hadden een
goed gevuld programma met mooie onderdelen. Hoe het verder verlopen is, kunt u lezen in de
kampkrant die de leerlingen nog moeten afmaken en meekrijgen. Wij willen de ouders die voor
de bagage hebben gezorgd en de ouders die aan de vossenjacht hebben meegedaan heel hartelijk
danken.
Lied van de week:
Groep 3/4: De Koning had een groot paleis
Groep 5/6: Gez. 1: 1
Groep 7/8: Machtig God, sterke Rots
Zendingsgeld: € 26,20 (vorige week) + € 33,95 = € 60,15
De opbrengst van de actie voor Bartiméus is € 795,00. Heel hartelijk dank aan iedereen die mee
heeft gedaan en iedereen die geld gegeven heeft om dit mooie resultaat te behalen. Met dit
bedrag kan veel goed werk gedaan worden voor blinde en slechtziende mensen.
Schoolreis.
Donderdag gaan de groepen op schoolreis.
Groep 0 t/m 2 gaat naar de Morskieft in Reutum. Zij vertrekken met eigen vervoer om 9.00 uur
en zijn rond 14.30 uur terug
Groep 3 t/m 6 gaat naar “WILDLANDS” in Emmen. Zij vertrekken om 8.45 uur met de bus. Wij
verwachten hen rond 16.30 uur weer op school.
Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, dan dit tijdig (morgen) doorgeven aan de
betreffende leerkracht. In de mail die de ouders van de groepsleerkrachten hebben gekregen staat
meer informatie.
Groep 7/8 is donderdag vrij.
DVD.
Bennie Wevers heeft de musicals opgenomen. Beide staan op een DVD en zijn te bestellen door
een envelop aan de groepsleerkracht te geven met naam en daarin € 7,00. Groep 8 moet dit
woensdag meenemen. Bennie heeft dan nog 1 week de tijd om deze te branden. De leerlingen uit
de andere groepen moeten dit voor de vakantie inleveren.
Sportdag.
Woensdag 10 juli houden wij de schoolsportdag met 6 vaste onderdelen. De leerkrachten lopen
met een groep van maximaal 15 leerlingen. Bij de onderdelen staan ouders. De ouderraad zorgt
voor koffie en drinken. Om de dag goed te laten verlopen hebben we ongeveer 14 ouders nodig
die bij een onderdeel staan (bij het hardlopen elke keer 2). Met dit aantal staat iedere ouder een
uurtje bij een onderdeel en is er een uur om de eigen kinderen aan te moedigen. Opgave via een
aparte mail onder vermelding van: “sportdag”.
Afscheidsavond.
Woensdag 10 juli is er de afscheidsavond van groep 8. Wij starten om 19.00 uur en het
programma krijgen de leerlingen van groep 8 van hun leerkrachten.
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Vacature Kindertuin.
Bij de kinderopvang is er een vacature. Wanneer u interesse hebt of iemand weet, kunt u deze
vacature vinden op de site van de Kindertuin en kunt u contact opnemen met Gerjanne Schaap.
Luizenmoeders.
Gelukkig hebben zich al 2 moeders gemeld. Het luizenteam zoekt nog 1 extra ouder. Mocht u
meer informatie willen, kunt u daar Yvonne Veneklaas voor benaderen.
Rapporten.
Vrijdag krijgen de leerlingen hun eindrapport mee. Wanneer een leerling 2 of meer niveaus is
gezakt of voor het eerst een score IV of V heeft behaald, neemt de leerkracht hierover contact
met u op. Heeft u zelf nog vragen, kunt u bij de leerkracht terecht.
Schoonmaakavond.
Vanavond is er de schoonmaakavond. In de bijlage nogmaals het overzicht. Kunt u niet, dan zelf
voor vervanging zorgen. Ouders die vorige keer niet konden, staan nu op de lijst. We hopen rond
20.30 uur klaar te zijn.
Klassenbezetting.
Er zijn geen grote wijzigingen. Meester Nijkamp neemt de taken van juf Janssen over. Zij gaat,
wanneer alles goed mag verlopen, per 23 september met zwangerschapsverlof. De eerste 4
weken van het schooljaar werken juf Janssen en meester Nijkamp samen en heeft zij daarnaast
vervangende taken. Bij de kleuters werkt juf Kamphuis op maandag, donderdag en vrijdag en juf
Baan op maandag t/m woensdag. Juf Gerritsen werkt op dinsdag t/m donderdag.

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

