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Notter, 1 september 2020.
Geachte ouders,
Deze week krijgt u online informatie over wat er dit jaar allemaal op school gaat gebeuren, hoe we in de
groepen werken, wat wij van elkaar kunnen verwachten e.d. U hebt van alle leerkrachten een
overzicht/informatie en een uitnodiging ontvangen. Om te weten hoeveel ouders aan de online
voorlichting deelnemen, moet u zich opgeven door de mail te beantwoorden. U krijgt dan een link
toegezonden, die u kunt aanklikken. Graag 10 minuten voor de start van het gesprek inloggen. Lukt het
niet, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht en proberen we het probleem op te lossen.
Groep 1/2: dinsdagavond
19:00 uur
Groep 3:
donderdagavond
20:00 uur
Groep 4:
dinsdagavond
19:30 uur
Groep 5/6: dinsdagavond
20:00 uur
Groep 7:
woensdagavond
19:30 - 20:00 uur
Groep 8:
woensdagavond
20:15 - 20:45 uur
Lied van de week
Groep 3/4: Lied: Klein, klein kindje.
Groep 5/6: Lied: Klein, klein kindje.
Groep 7/8: ps. 72: 1
Zendingsgeld: € 80,35. Dit bedrag wordt verdubbeld en overgemaakt op giro 555 t.b.v. de slachtoffers in
Beiroet. Aangevuld met het zendingsgeld van vorige keren, kunnen we € 250,00 overmaken. Dank voor
uw bijdrage.
Coronatijd.
Voor de vakantie al merkten we dat er een aantal leerlingen een achterstand heeft opgelopen. Nu we weer
gestart zijn, is het verschil niet kleiner geworden, eerder groter. Met name op het gebied van rekenen; het
automatiseren en bij lezen; het tempo, zijn een aantal leerlingen flink achter geraakt. Van het ministerie
kunnen we hulp en middelen krijgen om deze leerlingen extra te begeleiden. Wij willen, wanneer wij in
aanmerking komen voor de hulp, deze leerlingen maximaal 15 weken lang 2 keer per week na schooltijd
bijles geven. Daarnaast willen wij een morgen/middag extra lesgeven in de herfst- en kerstvakantie. Wij
mogen 10 leerlingen aanmelden voor extra begeleiding. Maar daar zitten wel enkele verplichtingen aan
vast:
Voor de school om leerkrachten in te zetten na schooltijd en in de vakantie.
Voor de leerlingen om deze lessen te volgen en aanwezig te zijn.
Voor de ouders om te helpen bij het maken van het huiswerk en later ophalen van de kinderen.
Wanneer de toekenning van het ministerie binnen is, nemen wij contact op met de betreffende ouders.
VO groep 8
De komende tijd worden de VO-gesprekken gevoerd met de leerlingen van groep 8. Wat zijn de
toekomstplannen van de leerlingen en wat is er nodig om die te behalen. Waar staat de leerling nu en wat
vraagt de school voor VO waar de leerling naar toe wil. De gesprekken worden gevoerd met meester
Rosman. De ouders krijgen een verslagje van het gesprek. Dit wordt gebruikt bij het adviesgesprek met
ouders en leerling in oktober/november. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Wilt u thuis met uw
zoon/dochter vooraf bovenstaand bespreken?
Skeelerclinic.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen volgende week dinsdag een skeelerclinic. Deze wordt
aangeboden door de Reggeborgh Groep. Alle benodigde materialen worden door de trainers aangeleverd.
Wie zelf skeelers heeft, mag deze natuurlijk meenemen. De nadruk ligt op plezier, veiligheid en
beschermingsmiddelen.

Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

