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Notter, 30 juni 2020.
Geachte ouders,
Het schooljaar is bijna voorbij. Een heel bijzonder jaar. We hebben de leerlingen 2 maanden
moeten missen en van huiswerk moeten voorzien. Die tijd heeft u, als ouder, ons en uw kind
moeten helpen. Nogmaals heel veel dank daar voor. Ook de ouders die het afgelopen jaar op
school hebben geholpen, willen we heel hartelijk bedanken. Terugkijkend mogen we dankbaar
zijn dat de coronacrisis, wat onze gezondheid betreft, voor het overgrote deel aan onze
schoolpopulatie voorbij is gegaan. Straks begint de vakantie en mogen we uitrusten en genieten
van onze vrije tijd. Maar voor het zover is nog de volgende zaken:
Infoavond schooljaar 2020 – 2021
Aan het begin van het schooljaar willen wij u informeren over de school en de groepen. Deze
informatieavond staat gepland op dinsdag 1 september om 19.00 uur. De inloopochtenden staan
voor dinsdag 8 en woensdag 9 september op het programma.
Spelmorgen.
Woensdagmorgen starten we om 10.30 uur met een spelletjesmorgen. Tot de pauze is er nog
gewoon les. De leerlingen gaan in groepjes van 7 of 8 (uit elke groep 1 leerling) langs
verschillende opdrachten. Gezien de weersverwachting zullen we de spelletjes binnen doen.
Jarig.
Zaterdag 18 juli is juf Mollink jarig. Zij hoopt dan haar 30ste verjaardag te vieren. Juf van harte
gefeliciteerd en een fijne dag met uw man en zoontje Kick.
Doorschuiven
Donderdag, na de pauze, gaan alle leerlingen even naar hun nieuwe groep om kennis te maken
met hun juf of meester en vooral om te horen hoe het nieuwe schooljaar er uit gaat zien.
Afscheidsavond van groep 8
De afscheidsavond van groep 8 is op woensdag 1 juli om 19.30 uur. Wij houden deze in het
Kulturhus. Daar hebben we meer ruimte om de anderhalve meter in acht te nemen. Ingang via
het schoolplein, door de school en via de paarse deuren naar het Kulturhus. Dit omdat een andere
school het gebouw (de gymzaal) heeft gehuurd voor hun afscheidsavond.
Schooltijden 2020-2021.
Na de vakantie starten we weer met de reguliere schooltijden. Dit natuurlijk onder voorbehoud.
We hopen dat een nieuwe opleving van het Coronavirus uitblijft. Ook weten we nog niet of
ouders weer in de school welkom zijn. Of dat alle maatregelen voor de rest hetzelfde blijven/of
juist niet. In de nieuwsbrief in de laatste week van de vakantie komen we erop terug.
Overblijven.
De kosten van het overblijven staan in het onderstaand overzicht.
· 1 keer overblijven kost € 1,20
· Een overblijfkaart voor 20 keer overblijven kost € 18,00 (0,90 / keer)
· Een jaarkaart voor 2 dagen kost € 55,00 (groep 1 en 2) (0,65 / keer)
· Een jaarkaart voor 3 dagen kost € 65,00 (groep 3 en 4) (0,55 / keer)
· Een jaarkaart voor 4 dagen kost € 75,00 (groep 5 t/m 8) (0,45 / keer)
Wilt u het geld in een envelop aan het begin van het schooljaar meegeven. U mag ook in 2 keer
betalen. Begin schooljaar en eind januari. Dit graag vermelden op de envelop. Op elke envelop
naam en groep vermelden.
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Een aantal aandachtspunten/opmerkingen:
• Wilt u uw kind donderdag een plastic zak meegeven. We gaan ’s middags opruimen en alle
werkboeken en persoonlijke spulletjes gaan dan mee naar huis.
• We missen nog wat boeken van groep 8 van het thuiswerken.
• Vrijdagmorgen ruimen we samen de laatste dingen op, nemen we voor een aantal weken
afscheid en wensen we elkaar een fijne vakantie. Om 11.00 uur is iedereen vrij. We beginnen
op maandag 17 augustus om 8.25 uur.
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie, thuis of elders. We hopen elkaar na de
vakantie weer in goede gezondheid te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

