School met de Bijbel “Notter – Zuna”
Klokkendijk 16 7467 PD Notter
Tel. 0548-518988 06-83214822
E-mail: dir@notter-zuna.nl
Website: www.notter-zuna.nl

Notter, 15 september 2020.
Geachte ouders,
Gelukkig is het grootste deel van de ziekgemelde leerlingen weer aanwezig op school. Het blijft
een lastige afweging. Zijn het symptomen die op corona wijzen of is het een gewone
verkoudheid. U, als ouder, kent uw eigen kind het best en kunt aangeven wat het verstandigst is.
Zodra er koorts optreedt, moeten de kinderen thuis blijven of wanneer er iemand binnen het
gezin besmet is met corona. Gelukkig zijn er tot nu toe geen coronabesmettingen bekend op
school.
Lied van de week
Groep 3/4: Kikker in je bed
Groep 5/6: ps. 105: 10
Groep 7/8: ps. 32: 1
Zending: € 22,60
Zwangerschapsverlof.
Vrijdag is juf Janssen hier voor het laatst. Daarna gaat zij met zwangerschapsverlof. Juf we
wensen u een goed en rustig verlof toe en daarna een fijne kraamtijd. We horen dan half oktober
graag van u terug.
Gesprekken voortgezet onderwijs.
Deze week starten we in groep 8 met de kindgesprekken over de toekomstige school en welk
niveau daar voor gevraagd wordt. U kunt dit thuis vast wat voorbereiden door met uw zoon of
dochter in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden of graag willen. Dit is een oriënterend
gesprek. Eind november worden de ouders van de leerlingen van groep 8 op school uitgenodigd
voor een eerste advies.
Skeelerclinic.
Dinsdag ging door weersomstandigheden de clinic niet door. Deze werd verplaatst naar
donderdag. Het was een leuke en sportieve dag. De kinderen hebben genoten. Dank aan het
skeelerteam dat deze dag verzorgd heeft op onze school. Na afloop kregen de leerkrachten nog
een mooi compliment van de trainers: Zij hadden heel leuk gewerkt in een heel goede sfeer. De
kinderen waren enthousiast, heel lief en behulpzaam. Fijn om dit na afloop van buitenstaanders
te horen.
Parro.
U hebt van de leerkrachten een mail ontvangen om in te loggen in Parro. Wilt u deze uitnodiging
accepteren. Zo kunnen we berichten uitwisselen. Ouders die niet ingelogd zijn missen zo veel
informatie van de groepen.
Algemene Muzikale Vorming.
Muziekvereniging Wilhelmina geeft cursussen en introductielessen. Vorige week kregen wij een
folder. Deze wordt uitgedeeld aan de leerlingen van groep 4 en 5.

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

