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Notter, 24 september 2019
Geachte ouders,
Morgen vieren wij de verjaardagen van alle juffen en meesters. Dit doen we aan de hand van het thema:
“Landen”. De leerlingen van groep 1 t/m 8 worden verdeeld in groepjes van 10 of 12. Groot en klein door
elkaar. Zij krijgen allemaal 5 opdrachten die met een land (Nederland, Engeland, Oostenrijk, Hawaï en de
Cariben) te maken hebben. Wij zijn tot ongeveer tot 12 uur bezig. Daarna gaan we samen opruimen en zijn de
leerlingen om 12.30 uur vrij. Voor eten en drinken zorgen wij. Iedereen mag verkleed komen en op de foto’s
op de site kunt u zien hoe de dag verlopen is.
Lied van de week:
Groep 3/4: God zei tegen Noach .....
Groep 5/6: Klaar voor de start.
Groep 7/8: The well.
Zendingsgeld: € 33,60
Afspraken.
Tijdens de informatieavond zijn er een aantal afspraken de revue gepasseerd, die we ook aan de ouders die er
niet zijn geweest willen meedelen. Hieronder een enkele algemene afspraken.
- Halen en brengen: De kleuters worden bij het hek afgehaald. De auto wordt voor de witte streep
geparkeerd. De doorgang van 4 parkeerplaatsen bij het beukenhaagje moet vrij gehouden worden voor de
auto’s om de parkeerplaats te kunnen verlaten.
- De kinderen gymmen in gymkleren. De tas met gymspullen gaat elke vakantie mee naar huis.
Geen gymkleren bij je; dan ander werk
- Elke dag moet de huiswerkmap mee naar school. Huiswerk wordt ’s morgens ingeleverd/besproken.
- Leerlingen vanaf groep 5 die een aantal keren hun huiswerk niet gemaakt c.q. niet ingeleverd hebben,
moeten dit na schooltijd op school maken. Wanneer het te lang duurt, gaat het weer mee naar huis. Wilt u,
vooral in groep 5, meekijken in de kalender van de kinderen en hen helpen onthouden.
- Om 8.25 uur zijn alle leerlingen op het plein en gaat de bel. Let op: KOM NIET TE LAAT.
- Kinderen die overblijven nemen eten en drinken mee. (Ook extra drinken voor in de pauze).
- Ziekmelden alleen per telefoon.
- Mails aan de leerkrachten worden op betreffende werkdagen beantwoord.
- Kinderen van wie geen toestemmingsformulier is ingeleverd, of waarvoor geen toestemming verleend is,
komen niet op de foto en moeten even apart gaan staan bij foto’s die gemaakt worden tijdens
activiteiten.
- Alle leerlingen hebben 1 verlofdag. Er wordt daarnaast alleen verlof verleend als aan alle wettelijke eisen
wordt voldaan. Verlof altijd tijdig (2 weken) vooraf aanvragen.
De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim (luxeverzuimen, regelmatig ziek zijn en vaak te laat
komen of 16 uur in 4 weken niet aanwezig) te melden aan de leerplichtambtenaar. Op internet vindt u
uitgebreide beschrijvingen van de wettelijke verplichtingen..
Sponsorloop Tsjernobyl.
De sponsorloop in Holten ten behoeve van kinderen uit Tsjernobyl op woensdag 25 september is geheel op
eigen initiatief. Wij kregen vragen of dit door de school werd georganiseerd. Ouders die hun kind(eren) mee
willen laten lopen, gaan zelf naar de locatie van de ijsclub “De Noordpool” en leveren daar de brief en het
sponsorgeld in. Wat wij op school wel doen, is het zendingsgeld van deze periode beschikbaar stellen voor dit
doel.
Techniek.
Wij hebben tot nu toe voor 8 van de 10 onderdelen begeleiding. De moeder van Niels KleinJan en Daan
Mensink en de vader van Arnoud en Ramon Pijffers. De moeder van Luuk Schreurs zoekt nog een duobegeleider. Daarnaast zou het fijn zijn om 2 ouders als reserve te hebben. Het eerste blok staat gepland voor 4
en 11 oktober en het tweede op 15 en 22 november. Opgave kan via de mail. Wij zoeken nog minimaal 2
ouders. Daarnaast zijn juf Baan, meester Nijkamp en meester Rosman, stagiair Jetske Voortman en dhr.
Kwintenberg
Met vriendelijke groeten en namens het team, G. A. Rosman.

