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Notter, 17 augustus 2020.
Geachte ouders,
De vakantie ligt achter ons en we zitten al weer in het schoolritme. Het was voor een aantal mensen
wel anders vakantie vieren dan gewend. Maar of het nu ver weg, dicht bij of thuis was, wij hopen
dat iedereen heeft kunnen uitrusten en zich heeft kunnen vermaken. We zijn God dankbaar dat
alle leerlingen en leerkrachten gezond het schooljaar mochten starten. Gelukkig hebben wij geen
“nare berichten” ontvangen. Geen grote ongelukken en dergelijke, wel een gebroken arm.
Samen met ouders, leerlingen en team hopen wij er weer een leerzaam, maar ook een gezellig jaar
van te maken. Ondanks de coronaperikelen die er zijn en waar we zeker rekening mee moeten
houden. Mochten daar vragen over zijn, neem dan contact op met de leerkracht of directie.
Het vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
12 -10 16-10
Kerstvakantie
21-12 03-01
Voorjaarsvakantie
22-02 26-02
Paasvakantie
02-04 06-04
Koningsdag
27-04
Meivakantie
03-05 14-05 (incl. hemelvaart)
Pinksteren
24-05 25-05
Zomervakantie
12-07 20-08
Personele inzet.
Groep 1/2: Juf Baan en juf Kamphuis
Groep 3/4: Juf Koster (na de herfstvakantie, tot dan juf Smit) en juf Baan
Groep 5/6: Juf Kelder en juf Janssen (tot 20 sept. Daarna zwangerschapsverlof)
Groep 7/8: Meester Nijkamp (tot 19 oktober: einde zwangerschapsverlof juf Mollink)
Juf Gerritsen onderwijsassistent in midden- en onderbouw
Juf Smit en juf Kelder maken extra uren om de zwangerschappen op te vangen. Meester Rosman
geeft een dagdeel les in groep 7. Dit alles is niet toereikend om al de dagen in te vullen. Daarom
is voor 1 dag een extra leerkracht aangesteld. Mevr. Bak komt op donderdag in groep 7/8 werken.
Zij geeft cursussen en trainingen op scholen en heeft ervaring in de bovenbouw. Zij werkt tot de
herfstvakantie op onze school.
Zwanger.
Juf Baan vertelde voor de zomervakantie dat zij en haar man eind januari een kindje verwachten.
Wij willen de familie Baan van harte feliciteren met dit mooie nieuws. Juf we wensen ook u een
zorgeloze zwangerschap toe en hopen en bidden dat alles goed mag gaan.
Trakteren.
Op woensdag 26 augustus komt juf Mollink op school om te trakteren. Ze neemt dan haar
dochtertje Jackie mee, zodat we allemaal haar even mogen zien. Jackie is een hele, lieve, mooie
baby. Wij hebben haar al mogen bezoeken.
Jarig
Vandaag, 18 augustus, is mevr. Jansen, onze schoolschoonmaakster jarig. Zij wordt dan 42 jaar.
Wij wensen haar, samen met haar gezin een fijne verjaardag.
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Afscheid.
Vlak voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Guus Brink. Guus gaat naar “De Brug”
in Nijverdal. Hij zit nu bij zijn grote broer op school. Guus het was fijn jou op school te hebben
en we wensen je heel veel plezier op de nieuwe school.
Aan het begin van de vakantie kregen wij een mailtje van de familie Modderkolk. Roos en Noah
gaan weer naar de Julianaschool. Ook jullie wensen wij een goede toekomst.
Zending.
Elke maandagmorgen wordt het zendingsgeld opgehaald door de klassendienst. In de nieuwsbrief
zetten wij het doel waarvoor we sparen en elke week wordt de opbrengst vermeld. Zo willen we
met name christelijke organisaties in eigen en andere landen steunen die kinderen helpen aan een
betere toekomst; dus vaak goed onderwijs en opvang verzorgen.
Leerlingenlijsten.
Wij willen, met uw toestemming, elke leerling een lijst met de namen, adressen en
telefoonnummers van de klasgenootjes meegeven. Zo kunnen ouders met elkaar contact opnemen
om o.a. speelafspraken te maken. Mocht u daar bezwaar tegen hebben met het oog op uw privacy,
laat het ons dan voor 25 augustus even weten.
Fysiotherapie.
Ik ben Mieke Dijkstra-Hoogsteder, master kinderfysiotherapeut bij
FysioSterk. Omdat mijn collega Sharon langdurig ziek is, zal ik voor haar
de kinderfysiotherapie behandelingen op school en bij de peuterspeelzaal
overnemen. Ik zal op de dinsdagochtend aanwezig zijn op de locatie in
Notter. Ik ben woonachtig in Nijverdal, getrouwd en ben moeder van 2
kinderen, een dochter van 8 en een zoon van 5. Ik kijk ernaar uit om aan de
slag te gaan bij jullie op school in Notter.
Tot ziens, groeten Mieke Dijkstra.
Luizencontrole.
3 luizenmoeders hebben vanmiddag buiten op het plein en met een mondkapje op de leerlingen
gecontroleerd. Zij hebben bij 1 leerling luizen kunnen ontdekken. De volgende controle is na de
herfstvakantie.

Vriendelijke groeten en namens het team,
G.A. Rosman

