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Notter, 1 oktober 2019.
Geachte ouders,
Gisteren kregen wij een verzoek van enkele ouders van onze school om medewerking te
verlenen aan een ludieke actie voor het boerenprotest in Den Haag.
De ouders wilden in school iets lekkers uitdelen aan de kinderen met een brief/opmerking waarin
zij hun zorgen kenbaar. In het verleden hebben ook politieke partijen gevraagd om te mogen
flyeren. Daar zijn wij niet in meegegaan.
Wij begrijpen en erkennen de zorgen en problemen die er zijn in de agrarische sector en willen
hen graag een hart onder de riem steken. Maar wij vinden dat de school niet het podium is om
maatschappelijke protesten uit te voeren. Wel om deze bespreekbaar te maken.
Om toch aandacht te vragen voor de problemen, gaan zij dinsdag 1 oktober om 15.15 uur met
een tractor en een wagen bij het hek staan om iets lekkers uit te delen. Vooraf zullen de
leerkrachten in de klassen vertellen waarom dit gebeurt en donderdagmorgen zullen wij in de
bovenbouw extra aandacht besteden aan dit onderwerp tijdens de krantenknipsels.
Wij hopen dan ook dat hun zorgen gehoord worden in Den Haag en dat er een oplossing voor
o.a. het stikstofprobleem gevonden wordt.
Lied van de week:
Groep 3/4: ps. 8: 1
Groep 5/6: Lied: Op reis
Groep 7/8: Lied: Ik zal er zijn.
Zendingsgeld: € 55,05
De sponsorloop heeft vorige week in Holten voor de St. Hulp aan Tsjernobylkinderen Rijssen
Holten ruim € 3400,- opgebracht. Daarnaast heeft onze school, vanuit het zendingsgeld nog
€ 300,= overgemaakt. Zo kunnen veel kinderen uit Tsjernobyl bij gastgezinnen gelukkige en
gezonde maanden in Nederland doorbrengen.
Kinderboekenmaand.
Deze week starten we met de Christelijke Kinderboekenmaand. Het thema van de 25e
Kinderboekenmaand, oktober 2019 is “Op reis”. We denken bij het thema aan nomaden, altijd
onderweg. Reis met de fiets, autobus, taxi, huifkar, tractor,
rolstoel, (vracht-)boot, cruiseschip, (hogesnelheids-)trein,
tram, pont, (vracht-)auto, camper/caravan of ruimteschip. Op
school wordt er in alle groepen gewerkt aan dit thema.
Enkele groepen gaan in deze periode naar de bibliotheek.
Vrijdag 18 oktober houden we een boekenmarkt in de
gymzaal. Alle kinderen mogen per gezin (kinder)boeken
verkopen. Maar je mag ook zelf boeken kopen. Alle ouders,
opa’s en oma’s en kennissen mogen komen. Er zijn ten slotte
wel kopers nodig! We starten om 11.15 uur. De opbrengst van de verkoop mogen de kinderen
zelf houden.
Herfstweer.
Nu het eerder donker wordt, zijn hesjes op de fiets geen overbodige luxe. Wie nog geen hesje
heeft, kan er een krijgen van de eigen leerkracht.
Wanneer het regent, mogen de kinderen om 8.20 uur naar binnen. De pleinwacht zal dit
aangeven. Tussen de middag wordt dit 13.05 uur. Wie eerder op school komt, moet zolang
buiten wachten. Dit laatste geldt niet voor de kinderen die overblijven.
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Dierendag.
Vrijdagmorgen mag iedereen z’n huisdier (hond, kat, cavia, konijn, vogel, pony, kalfje of wat
dan ook) aan klasgenootjes laten zien. De dieren mogen om 11.30 uur gebracht worden.
Wanneer u met een trailer komt, kunt u doorrijden tot bij het hek van het plein. De leerkrachten
maken een groepsfoto voor Klasbord. Alle dieren blijven buiten op het plein. Knuffels mogen ’s
morgens wel mee naar binnen.
Science on Tour.
Dinsdag 8 oktober gaat groep 7/8 naar het gemeentehuis in Rijssen naar een workshop Techniek.
Studenten van de Universiteit Twente geven een demonstratie met enkele proefjes. Hoe werkt
een magnetron, wat is statische elektriciteit e.d. We vertrekken ’s middags om 13.30 uur met de
fiets. Na afloop mogen de leerlingen die niet richting school hoeven, zelf naar huis fietsen.
(Wanneer u daar geen toestemming voor geeft, moet u even contact opnemen met juf Mollink of
meester Nijkamp).
Excursie Amsterdam.
Op donderdag 10 oktober gaat groep 8 naar het Anne Frankhuis, Rijksmuseum en
Scheepvaartmuseum. Zij krijgen nog een programma. Wie een mobiel heeft mag deze
meenemen. Mocht je de groep kwijtraken, kun je altijd het noodnummer bellen. Dit nummer
krijgen de leerlingen vooraf. Zij vertrekken rond 09.00 uur van station Rijssen en zijn rond 20.00
uur terug. Groep 7 heeft les van meester Rosman.
Techniek.
Vrijdag start het eerste blok. Dit jaar zijn er wat andere opdrachten/onderwerpen dan anders.
Naast de gebruikelijke kisten voor techniek is er ook koken en programmeren. De ouders die
meehelpen hebben inmiddels een mail met het overzicht ontvangen.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

