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Notter, 10 september 2019.
Geachte ouders,
Morgenavond wordt er in alle groepen voorlichting gegeven over het werk in het komende jaar. De
leerkracht vertelt wat over de regels en gewoontes in de klas, over het huiswerk, het rooster en de
methodes die gebruikt worden. Daarnaast kunt u vragen stellen over zaken die niet duidelijk zijn. De
ouders die zich hebben opgegeven zijn naar hun voorkeur ingedeeld. In de pauze (van 20.15 tot 20.30
uur) is er koffie. Ouders met het oudste kind in groep 8 worden zeker verwacht.
Lied van de week:
Groep 3/4: Lied: Nieuw leven.
Groep 5/6: Lied: Het is een wonder.
Groep 7/8: ps. 62: 1
Zendingsgeld: € 38,40
Sponsorloop.
Enige jaren geleden was het doel van de gezamenlijke kerken en scholen tijdens de themaweek “Stichting
Tsjernobylkinderen Rijssen-Holten”. Volgend jaar willen zij weer een grote groep kinderen uit Tsjernobyl
voor 2 maanden in Rijssen en Holten opvangen. Daarom houden zij deze maand een sponsorloop om geld
in te zamelen. Meer informatie leest u in de folder die alle leerlingen meekrijgen. De sponsorloop is voor
kinderen van groep 1 t/m 8. Het zendingsgeld tot aan de herfstvakantie besteden wij ook voor dit doel.
De VoorleesExpress.
De bibliotheek Wierden biedt ondersteuning aan gezinnen op het gebied van taal en lezen.
Het project in het kort:

Het kind is tussen de 2 en 8 jaar oud.

Er komt 20 weken lang een vrijwilliger op een vaste dag een uur lang voorlezen, praten en
taalspelletjes doen

Na 10 weken ga je met elkaar naar de bieb

Na 20 weken krijg je een diploma en een boek cadeau!
Wie interesse heeft kan zich opgeven via school of bij Judith Verbeij van de Bibliotheek Wierden.
Inloopmorgen.
Woensdag 18 en donderdagmorgen 19 september houden wij onze open morgen. U mag dan vrij de
lokalen bezoeken van uw kind(eren). Van de leerkrachten krijgt u nog een rooster met tijden en lessen. U
bepaalt zelf welke lessen u wilt zien en hoe lang u blijft. Achter in de klas staan krukjes. Ook wanneer er
veel ouders zitten, is het zaak dat de leerkracht de lessen wel kan blijven geven en de leerlingen hun werk
kunnen doen. De leerkracht geeft aan wanneer u door de klas kunt lopen of naast uw eigen kind kunt
zitten. U bent op een van beide morgens welkom. Kleine broertjes en zusjes kunnen niet mee.
Verjaardagen leerkrachten.
Op woensdag 25 september is er een feestmorgen. Tijdens deze meester- en juffendag (Muffendag) vieren
we gezamenlijk de verjaardagen. Er is die dag geen les, maar een alternatief programma.
School Maatschappelijk Werk
In de bijlage vindt u informatie van Francien Sander over het SMW. Zij houdt 1 keer per maand
spreekuur op school. De eerste keer is 24 sept. Zie bijlage.
Brandoefening.
Vanmorgen hebben we een oefening gehouden. Binnen 2 minuten stonden alle leerlingen op hun vaste
plek buiten en was het gebouw leeg. Alles liep heel geordend en rustig. Voor een aantal kleuters was het
nieuw. De juffen hebben vooraf informatie gegeven over de opzet en het doel.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

