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Notter, 27 oktober 2020
Geachte ouders,
Tot op heden zijn er nog geen coronabesmettingen onder het personeel. Daar zijn wij heel dankbaar
voor en we hopen dit zo te houden. Mochten er leerkrachten zijn die in quarantaine moeten, proberen
we de groep op te vangen door geen klassen meer te splitsen. Dit kan alleen op bepaalde dagen.
Wanneer er niet voldoende personeel is voor het opvangen van afwezigen, zullen er klassen naar huis
gestuurd moeten worden. We hopen dat dit niet nodig is. Wanneer leerlingen in contact zijn geweest
met een besmet persoon, dan altijd de school inlichten. Ook wanneer uzelf (ouders en gezinsleden)
getest moeten worden, dan graag de school op de hoogte stellen. Wij houden dan extra rekening met
de kinderen. Met name nu juf Baan 27 weken zwanger is, is extra waakzaamheid geboden. Juf kan
alleen blijven werken wanneer het zo veilig mogelijk voor haar is. Daar kunnen we samen voor
zorgen.
Lied van de week.
In alle groepen worden liederen gezongen uit de handleiding van de HGJB rond het thema van
dankdag. Zendingsgeld: € 23,50
Dankdag voor Arbeid en Gewas.
Woensdag 4 november vieren we Dankdag op school. Het thema is: “Dank God in alles”. Het
verhaal staat in Handelingen 27: 14 – 44. De viering sluiten we aan het eind van de morgen af met
een lunch. Alle leerlingen moeten volgende week dinsdag of woensdag een tas (voorzien van naam)
met bord, beker en bestek meenemen. Voor brood, beleg en drinken zorgen wij.
Andere jaren was er rond Dankdag een inzameling voor de Voedselbank Rijssen. Door de corona
gaat deze dit jaar niet door. Wel wordt het zendingsgeld van deze maand overgemaakt voor dit doel.
Samen met de scholen van PCPO-Rijssen hopen wij op een mooi resultaat.
Geboren.
Op zondag 25 oktober is er bij de familie Janssen een zoontje geboren. Juf en natuurlijk Maarten en
Romijn, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Saul. Op de foto, die wij van juf Janssen hebben
gekregen, zagen wij een gezond, blakend ventje. Saul Bertjan Winston woog 4160 gram en is
geboren aan de Diekjansweg 94, 7462 JJ te Rijssen.
Inhaal en ondersteuningslessen.
Eind vorige week kregen wij de bevestiging van het ministerie dat wij in aanmerking zijn gekomen
voor de subsidie om maximaal 10 leerlingen, die een achterstand hebben opgelopen tijdens de
coronacrisis, extra te ondersteunen. Omdat dit niet tijdens de reguliere lessen lukt, willen wij na
schooltijd bijles gaan geven. Bij een eerste inventarisatie kwamen we op 15 leerlingen die in
aanmerking zouden kunnen komen. Omdat er ook een aantal voorwaarden aan vastzitten en
medewerking van ouders gewenst is, is toestemming van betrokken ouders noodzakelijk. Deze
ouders krijgen vandaag van ons bericht.
HALT.
De gastlessen gaan helaas niet door, maar online kunnen ook lessen verzorgd worden. De les van
donderdagmorgen 29 oktober gaat over de invloed van een groep op het individu. Nadyne Ruiter
geeft deze les online aan groep 7/8.
Informatieavond.
Vanaf volgende week houden wij de voortgangsgesprekken online voor alle groepen. U krijgt van de
leerkrachten een Parro-berichtje waarmee u zich kunt inschrijven op een voor u geschikt moment.
Vooraf ontvangt u per mail het verwachtingsformulier, dat u moet invullen. Dit vormt voor een deel
het uitgangspunt van de gesprekken en moet u voordat de gesprekken plaatsvinden terugsturen.
Groep 8 krijgt een aparte oproep voor het préadviesgesprek voor het VO.
Met vriendelijke groeten en namens het team, G. A. Rosman.

