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Notter, 17 september 2019
Geachte ouders,
Deze week is er op woensdag en donderdagmorgen een inloopochtend. Zoals in de vorige
nieuwsbrief gemeld, kunt u vrij de lokalen inlopen en plaatsnemen op een krukje achter in het
lokaal. De leerkrachten hebben een rooster gemaakt. U kunt zo zelf bepalen welke les u wilt
volgen. Er mogen geen foto’s gemaakt worden en vanzelfsprekend kunnen de kleine broertjes of
zusjes niet mee.
Lied van de week:
Groep 3/4: ps. 81: 1
Groep 5/6: ps. 84: 1
Groep 7/8: Lied: “Speak Life”.
Zendingsgeld: € 39,20
Deze maand is het zendingsgeld voor de Stichting Tsjernobylkinderen Rijssen-Holten.
Infoavond.
We mochten vorige week een flink aantal ouders verwelkomen op de informatieavond. Fijn dat
er zoveel belangstelling is voor de school van uw kind. Er is veel verteld over verschillende
onderwerpen en we hopen dat het een en ander duidelijk is geworden.
Schooltijden
Waar ik nog wel op wil wijzen is het op tijd komen van de leerlingen. Alle kinderen moeten om
8.25 uur op school zijn. Ook de kleuters. Om 8.30 uur moeten de kinderen in het klaslokaal zijn.
Ik zie nog regelmatig ouders/leerlingen na half negen de school binnenkomen. Zorg dat u en uw
kind tijdig van huis vertrekt. Ook kunnen de kinderen zelf naar binnen en zelf hun jas en tas
ophangen. Ze weten nu, na 3 weken wat hun plekje is en waar wat moet hangen. Wanneer u toch
mee wilt lopen, dan tot aan de buitendeur. Het laatste stuk kunnen ze alleen.
Zwangerschapsverlof.
Juf Janssen gaat eind van deze week met zwangerschapsverlof. Juf en Maarten verwachten,
wanneer alles goed mag gaan, hun kindje rond 20 oktober. Wij wensen hen alle goeds in deze
toch wel heel spannende periode.
Verjaardagen.
Woensdag 25 september vieren alle juffen en meesters hun verjaardagen met de leerlingen op
school. De groepen 1 t/m 8 worden in groepjes van 10 of 11 leerlingen verdeeld. Zij bezoeken
steeds gedurende een half uur een opdracht binnen het thema “Op reis”. De kinderen hoeven
geen eten of drinken mee en wie wil mag verkleed komen. We houden verder de normale
schooltijden aan.
Jaarplanner.
Vandaag krijgen de oudste leerlingen een jaarplanner mee naar huis. Alle data die van belang
zijn en al bekend zijn, staan op het overzicht.
SMW
De datum van het eerste spreekuur van het School Maatschappelijk Werk is gewijzigd. Dinsdag
24 september gaat niet door. Dit wordt dinsdag 1 oktober.
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Ingekomen berichten:
Bijeenkomst ‘positief coachen in de sport’
De gemeente Wierden organiseert een themabijeenkomst over ‘positief coachen (in de sport)’
voor ouders van sportende kinderen én voor vrijwilligers van sportverenigingen.
Datum: woensdag 9 oktober. Tijd: 20.30 – 22.30 uur.
Locatie: Gemeentehuis Wierden (ingang vijverkant). Aanmelden: via www.wierden.nl/sport
Hoe kunnen ouders bijdragen aan een positief sportklimaat? Hoe kunnen trainers dat doen? Deze
vragen komen tijdens deze interactieve avond aan bod. Meer informatie vindt u op
www.wierden.nl/sport
Start Winterwerk:
Hervormde gemeente Rijssen
Op 21 september start de Hervormde gemeente met een buitenactiviteit op het sportveld bij de
Stroekeld in Rijssen. De thema’s zijn: lachen, spelen, ontmoeten en zingen.
Kinderen tot 12 jaar: van 13.30 tot 17.00 uur. Tieners van 18.30 tot 21.30 uur.
Ontmoetingskerk.
Op zondag 29 september wordt er in de Ontmoetingskerk een “Kom in de Kringdienst’
gehouden. Dit is een dienst voor kinderen in de leeftijd van drie t/m zes jaar. Voor kinderen die
jonger zijn dan 3 jaar is er oppas. Ook familie is van harte welkom! De dienst duurt ongeveer 30
minuten.

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

