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Notter, 3 november 2020.
Geachte ouders,
Morgen vieren wij op school Dankdag met de leerlingen. Het thema is: “Dank God in alles“. In
het verhaal uit Handelingen 27 leren wij wat danken is en hoe het mogelijk is om God altijd te
danken, wat er ook gebeurt. Danken is meer dan “dank U wel” zeggen. Het is het vertrouwen
uitspreken in God en hem dankbaar zijn voor dat wat Hij ons geeft. Ook als wijzelf iets anders
willen. Dit kunnen we leren van Paulus. Hij werd gevangen genomen en naar Rome gebracht.
Onderweg kwamen hij, zijn begeleiders en de bemanning van de boot in een geweldige storm
terecht. Nog even en zij zouden met man en muis vergaan. Toch kon Paulus God danken voor
het eten, omdat hij wist dat God voor hen zou zorgen. Ondanks de verdrukking en tegenslagen
toch op Hem kunnen en willen vertrouwen.
Lied van de week.
Groep 3 t/m 6 Liederen van Dankdag
Groep 7/8: Lied: Who am I?
Zendingsgeld: € 45,50
Wij kunnen € 75,= overmaken op de rekening voor de Voedselbank Rijssen. We hopen samen
met de scholen van PCPO Rijssen een mooi bedrag te kunnen doneren.
Verwachtingsgesprekken.
Deze week zijn we gestart. We proberen in het gesprek met u en met uw kind een lijn uit te
zetten voor de rest van het schooljaar. Het is goed om zo samen aan de toekomst van de kinderen
te kunnen werken. Wij zouden het fijn vinden wanneer de kinderen (vanaf groep 5) bij het
gesprek aanwezig zijn. Wij praten dan niet alleen over uw kind, maar ook met uw kind.
Oud papier.
Zaterdag wordt het oud papier opgehaald. Wilt u dit in dozen of gebonden aan de weg zetten.
Het is voor de vrijwilligers heel lastig wanneer het papier los aangeleverd wordt. Dank voor uw
medewerking. Ouders van buiten de buurtschappen kunnen het oud papier vrijdag zelf
meebrengen en in de containers doen. Hoe meer papier we inzamelen, hoe beter voor de OR.
Jarig
Vrijdag 6 november hoopt juf Gerritsen haar 59ste verjaardag te vieren. Juf; van harte
gefeliciteerd en wij wensen u met uw man en familie een heel fijne verjaardag. Op zaterdag 7
november is mevr. Marskamp, onze schoolschoonmaakster jarig. Zij hoopt haar 49ste verjaardag
te vieren. Van harte gefeliciteerd en ook u een fijne dag gewenst met uw gezin en familie.
Ondanks alle beperkingen van deze tijd.
Inhaalprogramma.
Wij zijn deze week gestart met de bijlessen. We hebben een aantal leerlingen aan de lijst
toegevoegd die ook veel baat kunnen hebben bij de extra aandacht en lessen. Er zijn 4
leerkrachten bij betrokken. Zij geven bijles aan leerlingen uit groep 1 t/m 6. Fijn dat alle ouders
die benaderd zijn, hun medewerking hebben willen verlenen.
Voorlichting VO.
Komende periode worden er op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs informatie- en
voorlichtingsavonden gegeven. Omdat dit op de meeste scholen niet zelf kan, worden deze
online gehouden. Wilt uzelf op de sites van de scholen kijken wanneer dit is en hoe u zich kunt
aanmelden.
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Hesjes.
Voor kinderen die met de fiets naar school komen, is er een gratis hesje beschikbaar. De
kinderen zijn dan beter zichtbaar nu het steeds later licht wordt en eerder donker. De leerlingen
kunnen een hesje vragen aan hun meester of juf.
Bericht van de ouderraad
Als ouderraad mogen wij soms dingen doen namens alle ouders van school. We merken echter
dat lang niet alle ouders weten wat er door ons gedaan wordt. Daarom lijkt het ons goed om
jullie hierover te informeren. We zullen dit met enige regelmaat doen in deze nieuwsbrief.
Zo mochten we dit jaar op kraamvisite gaan bij juf Koster en juf Mollink. Naast dat we Seth en
Jackie mochten bewonderen, hebben we ook een cadeautje gegeven namens de ouders van
school. Goed om zo betrokken te zijn met elkaar.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

