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Notter, 3 september 2019
Geachte ouders,
Vandaag krijgen alle leerlingen een nieuw formulier voor de toestemming van de ouders om
foto’s te maken ten behoeve van de school. De huidige opzet is te ingewikkeld en
onoverzichtelijk. Leerkrachten hebben hele lijsten nodig om te zien welke leerling waar wel en
niet op mag. Dit weerhoudt hen ervan om foto’s te maken. Dit is erg jammer voor diegenen die
wel graag foto’s willen zien. Op het nieuwe formulier geeft u toestemming voor het maken van
een foto of niet. Dit betekent dat kinderen waarvan ouders geen toestemming geven, niet op
foto’s mogen en bij groepsfoto’s tijdens excursie, schoolreisjes feesten e.d. apart moeten gaan
staan. De leerkrachten bepalen dan welke foto waar geplaatst wordt. Dit kan zijn op de site,
Klasbord Facebook, nieuwsbrief o.i.d. Alleen platforms van school. Foto’s mogen niet privé
worden gebruikt. Ouders mogen geen foto’s maken in school. Alleen van hun eigen kind en met
toestemming van de leerkracht.
Ook staat onder punt 2 dat u toestemming geeft voor de klassenlijsten. Zo weet iedere ouder wie
er in de combinatieklas zitten en zijn klasgenootjes makkelijk te bereiken voor het maken van
een speelafspraak.
Wilt u voor elk kind een formulier invullen en deze week inleveren. Bij het verlaten van de
school worden de formulieren vernietigd.
Lied van de week:
Groep 3/4: ps. 75:1
Groep 5/6: Kom aan boord
Groep 7/8: Create in me
Zendingsgeld: € 39,20
Informatieavond.
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, houden we op woensdag 11 september de jaarlijkse
informatieavond. Er zijn 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!!
U krijgt een aparte mail waarmee u zich kunt opgeven voor deze infoavond.
Stagiair.
In de onderbouw loopt Jetske Voortman stage van dinsdag t/m vrijdag. Zij blijft tot februari
2020.
Gebruik parkeerplaats.
Nog even ter info aan het begin van het jaar:
Wanneer u de parkeerplaats oprijdt moet u rechts aanhouden (de rijrichting volgen). U kunt om
de beukenhaag rijden om de parkeerplaats te verlaten of een parkeerplek te zoeken evenwijdig
aan de evenementenweide. Er zijn achter het beukenhaagje 4 parkeerplekken vrijgehouden. Het
is de bedoeling dat dit een vrije doorgang blijft. Hier mogen natuurlijk geen auto’s geplaatst
worden. Let bij het weg rijden goed op kinderen die over de parkeerplaats lopen!!! De kleuters
moeten afgehaald worden bij het hek. De achterste helft mag niet gebruikt worden voor het halen
en brengen van kinderen. Dus niet over de witte lijn rijden.
Wilt u de opa’s en oma’s of de oppassers die uw kind komen halen ook van deze afspraak op de
hoogte stellen!!!

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

Opmerking.
 Fietsen moeten in de rekken staan. Het laatste vak (het dichtst bij de Kindertuin) is voor de
leerkrachten en leidsters. Hierin mogen geen fietsen van leerlingen staan.
 Wanneer u een leerkracht wilt spreken, wilt u dan een afspraak maken na schooltijd.
(15.15 uur). Niet aan het begin van de ochtend. (uitgezonderd noodgevallen) Wij willen om
8.30 uur met de lessen starten. De leerkracht is dan in de klas en is er voor de leerlingen.
 Ziekmelden niet via de mail. Deze wordt niet elke ochtend als eerste gelezen. Bellen is
directer en persoonlijker.
 Afwezigheid; wanneer er andere afspraken zijn gemaakt (orthodontist, ziekenhuiscontrole e.d.
dan voor elke afspraak minimaal 3 werkdagen vooraf mailen naar de groepsleerkrachten.
De adressen zijn:
akamphuis@notter-zuna.nl
igerritsen@notter-zuna.nl
jkoster@notter-zuna.nl
esmit@notter-zuna.nl
hkelder@notter-zuna.nl
lbaan@notter-zuna.nl
wmollink@notter-zuna.nl
mjanssen@notter-zuna.nl
lnijkamp@notter-zuna.nl

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

