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Notter, 20 oktober 2020
Geachte ouders,
In de vakantie hebben het OMT en de overheid nieuwe regels bekend gemaakt om de pandemie
onder controle te kunnen krijgen. Nu landelijk de ziekenhuizen steeds voller raken en ook in
Twente steeds meer mensen het virus oplopen, is het van belang de regels goed te handhaven.
Daarom willen wij zo weinig mogelijk mensen in school, buiten de leerkrachten om. Alleen
professionals die met leerlingen moeten werken zoals fysiotherapeuten, logopedisten,
orthopedagogen, maatschappelijk werkers e.d. mogen op afspraak in school en dan in een aparte
ruimte. Alleen ouders die een uitnodiging krijgen, mogen in school. Kinderen ophalen of iets
naar binnen brengen is niet toegestaan. Wilt u dit ook aan de opa’s, oma’s en oppassers
doorgeven! Voor afspraken en informatie kunt u de leerkrachten mailen of gebruik maken van de
Parro-app.
Omdat we regelmatig de lokalen moeten ventileren, is verstandig om de kinderen wat dikkere
kleren aan te doen.
Studiemiddag.
De studiemiddag van 27 oktober gaat niet door. De leerlingen gaan die middag gewoon naar
school. Mocht u plannen gemaakt hebben voor die middag, die niet afgezegd kunnen worden,
neem dan contact op met de leerkracht.
Lied van de week
Groep 3/4: Lied: “God gaat met je mee’.
Groep 5/6: Lied: “Niet zonder jou erbij!”.
Groep 7/8: Lied: “Uw liefde wint elke strijd”.
Zendingsgeld: € 34,10
Welkom op school.
Juf Koster en juf Mollink zijn weer gestart in hun groep nu hun zwangerschapsverlof is
afgelopen. In groep 6 is Elena Altink gestart. Zij is het zusje van Aaron uit groep 2. Elena heeft
in Amerika gewoond en moet de Nederlandse taal nog leren. In groep 7 is, zoals eerder vermeld,
Niek Eshuis gestart. Wij hopen dat beide leerlingen hun draai mogen vinden en wensen hen een
fijne schooltijd.
Luizencontrole.
In verband met de beperkingen die zijn opgelegd, worden de leerlingen na deze vakantie niet
gecontroleerd. Wilt uzelf thuis deze week uw kind(eren) nakijken op luizen en neten.
Afsluiting Kinderboekenweek.
Vrijdagmorgen voor de vakantie hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een
boekenmarkt. Dit was een zeer geslaagd experiment. Kinderen konden dit keer geen boeken
kopen en verkopen, maar ruilen met een fiche. We zagen veel blijde en enthousiaste kinderen de
zaal verlaten met in hun handen nieuwe boeken. Een enkeling kon geen afscheid nemen van zijn
of haar oude boek en heeft het fiche omgeruild voor het eigen boek. Ook dit kunnen wij zeer
waarderen. Kinderen die van hun boeken houden en er geen afscheid van kunnen nemen. Omdat
het zo geslaagd was, willen wij dit vaker organiseren. Zo worden de boeken optimaal gebruikt en
kunnen andere kinderen deze ook lezen.

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

