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Notter, 27 augustus.
Geachte ouders,
We mochten de eerste werkweek met schitterend weer starten. Maar belangrijker dan dat, was
dat alle stoeltjes op de eerste dag bezet waren, dat wij alle leerlingen, maar ook ouders, team en
vrijwilligers in goede gezondheid mochten ontmoeten. Wij mogen daar God dankbaar voor zijn
en Hem ook vragen en bidden voor een gezond en fijn jaar. Ook willen wij samen (ouders en
team) ons best doen om de kinderen die aandacht te geven en dat onderwijs te bieden dat zij
nodig hebben.
Voor de vakantie heeft meester Nijkamp al kennisgemaakt met de verschillende groepen. Vanaf
deze week neemt hij alle taken van juf Janssen over. Hij geeft voornamelijk les in de groepen 5
t/m 8. Juf Janssen werkt nog tot 20 september. Zij gaat dan met zwangerschapsverlof.
Afscheid groep 8.
De afscheidsavond was een gezellig samenzijn met ouders, leerlingen en team. Van de leerlingen
kreeg het team 2 fleurige boeketten. Deze staan voor het raam van de lerarenkamer. Dank
iedereen voor het mooie cadeau en de gezellige avond.
Lied van de week:
Groep 3/4: Lied: Zingen maakt blij
Groep 5/6: Lied: Volg het spoor
Groep 7/8: Lied: Welkom is Gods Huis
Zendingsgeld: € 28,30
Zending.
Elke maandagmorgen wordt het zendingsgeld opgehaald door de klassendienst. In de
nieuwsbrief zetten wij het doel waarvoor we sparen en elke week wordt de opbrengst vermeld.
Zo willen we met name christelijke organisaties in eigen en andere landen steunen die kinderen
helpen aan een betere toekomst; dus vaak goed onderwijs en opvang verzorgen.
In de vakantie kregen de scholen een bedankbrief van Dorcas. Zij hebben € 7295,= ontvangen
voor het project "Hulp aan aidswezen in Ethiopië" Dit bedrag is opgebracht door de scholen en
kerken tijdens de themadienst.
Informatieavond.
Op woensdag 11 september houden we de jaarlijkse informatieavond. Wij houden dit jaar 2
rondes waarin hetzelfde programma aan bod komt. De eerste ronde is van 19.30 tot 20.15 uur en
de tweede is van 20.30 tot 21.15 uur. Ouders die leerlingen in verschillende leerjaren hebben
kunnen op deze manier informatie krijgen over beide groepen.
Ouders met kinderen in groep 8 krijgen voorlichting over het voortgezet onderwijs. Het is
belangrijke informatie voor de rest van het schooljaar!! Voor ouders van leerlingen van groep
7/8 is de eerste ronde voor de ouders van groep 7 en de tweede ronde voor de ouders van groep 8
Voor de opgave krijgt u een aparte mail met de keuzerondes.
Vakantie 2019-2020
Herfstvakantie
21-10 - 25-10
Kerstvakantie
23-12 - 03-01
Voorjaarsvakantie
17-02 - 21-02
Pasen
10-04 - 14-04
Meivakantie
27-04 - 06-05
Hemelvaart
21-05 - 22-05
Pinksteren
01-06 - 02-06
Zomervakantie
06-07 - 14-08
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Alle leerlingen krijgen het komende schooljaar 1 verlofdag voor een bijzondere omstandigheid
die niet in het reglement “Verlofdagen” staat opgenomen. Deze dag moet 1 week voor opname
worden aangevraagd en wordt niet verleend wanneer er op school bijzondere activiteiten zijn of
toetsen staan gepland. Ook zijn er nog 3 studiedagen voor de leerkrachten gereserveerd. Deze
data zijn nog niet exact bekend.
BSO bezoek.
Het is voor de leerkrachten van de kleutergroepen belangrijk om te weten welke leerling door
wie wordt opgehaald en wie wanneer naar de BSO gaat. Bij het lokaal hangt een lijst. Zou u
daarop willen invullen wanneer uw kind naar de BSO gaat?
Overblijven
 1 keer overblijven kost € 1,20
 Een overblijfkaart voor 20 keer overblijven kost € 17,00
(0,85 / keer)
 Een jaarkaart voor 2 dagen kost
€ 50,00 (groep 1 en 2)
(0,60 / keer)
 Een jaarkaart voor 3 dagen kost
€ 60,00 (groep 3 en 4)
(0,50 / keer)
 Een jaarkaart voor 4 dagen kost
€ 70,00 (groep 5 t/m 8)
(0,45 / keer)
Wilt u het geld in een envelop de komende week meegeven? (graag voor 6 september) U mag
ook in 2 keer betalen. Nu en eind januari. Dit graag vermelden op de envelop.
Fruit eten
In de pauze nemen de leerlingen vaak drinken en iets te eten mee. Wij zijn voorstanders van fruit
i.p.v. snoep. Wilt u dit wel (voor de onderbouw) meegeven in partjes. Dat geldt ook voor de
lunch tijdens het overblijven.
Rapporten.
Wilt u deze week de rapporten (getekend) weer meegeven naar school.
Luizencontrole
Vanmiddag is er weer gecontroleerd. Gelukkig zijn er geen luizen gevonden. Wilt u regelmatig
uw zoon/dochter nakijken?
Enkele data:
Op woensdagavond 11 september houden wij onze informatieavond.
Op woensdag en donderdag 18 en 19 september is er een open morgen voor ouders. U kunt dan
zien en meemaken wat er op de infoavond is verteld. Op een van de 2 morgens mag u dan het
lokaal van uw kin(deren) bezoeken en de lessen bijwonen. Meer informatie volgt nog.

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

