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Notter, 26 mei 2020
Geachte ouders,
Dit weekend is het Pinksteren. Wij herdenken dan dat de discipelen samen waren in Jeruzalem
op het Joodse Oogstfeest. Daar werd de Heilige Geest over hen “uitgestort” staat er in de Bijbel.
De discipelen raakten in vuur en vlam. Ze vertelden aan iedereen dat God van mensen houdt en
dat Hij dicht bij hen wil zijn. God is nooit ver weg. Alle mensen die luisterden, hoorden deze
boodschap in hun eigen taal. Iedereen die het geloofde, wilde meer weten over Jezus, de Zoon
van God. Tijdens dit Pinksterfeest is de kerk van nu ontstaan. Mensen kwamen samen om het
Woord van de Heer te horen.
Iedereen een fijn en zonnig Pinksteren gewenst.
Lied van de week
Groep 3/4: Het is feest vandaag
Groep 5: Liefde, vrede, dankbaarheid
Groep 6: Geest van hierboven
Groep 7/8: Alive again
Hoe verder.
Dinsdag 19 mei werd er op de persconferentie meegedeeld dat de scholen per 8 juni weer
volledig opengaan. Hoe dat precies moet en onder welke voorwaarden, dat is nog niet bekend.
We hopen deze week meer duidelijkheid te krijgen.
Ouderbijdrage.
Binnenkort int de ouderraad de jaarlijkse ouderbijdrage. Dit gebeurt via een automatische
incasso. Mocht u vragen hebben, of geen afschrijving hebben ontvangen, kunt u contact
opnemen met dhr. Averesch van de ouderraad of met school. Het bedrag is nog steeds €25,00 per
leerling met een maximum van € 65,00 per gezin.
Jarig.
Donderdag hoopt meester Rosman zijn 63ste verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en een
fijne dag met uw gezin, kinderen en kleinkinderen.
Pinkstervakantie.
De leerlingen zijn op maandag en dinsdag vrij. Woensdag is een huiswerkdag (behalve groep 8).
We volgen t/m 5 juni het tijdelijke lesrooster.
Groep 8.
Voor groep 8 is er een alternatief programma i.p.v. het kamp. De school kan en mag geen
kampen, excursies en schoolreizen organiseren. Er komen dus alleen enkele leerkrachten op
bezoek. Juf Mollink neemt de organisatie niet over en zij of andere leerkrachten blijven niet
slapen. Wel willen wij medewerking verlenen en meedenken. De moeder van Tim ten Brinke is
contactpersoon en er hebben zich al een aantal ouders gemeld. Groep 8 is al heel enthousiast en
ziet het helemaal zitten.
Afname Cito
We hebben er als team voor gekozen de citotoetsen in juni af te nemen. Deze afname willen we
vooral gebruiken om te kijken waar de kinderen en waar de groep als geheel staat. We zien deze
toetsen vooral als beginsituatie voor het volgende schooljaar. Zo weten we welke lesstof we nog
eens moeten herhalen of wat al beheerst wordt.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

