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Notter, 10 november 2020
Geachte ouders,
Afgelopen week zijn er online de verwachtingsgesprekken gehouden. Op afstand! We
hadden het graag anders gedaan, maar de omstandigheden laten dit niet toe. Gelukkig
kleurt Twente op de kaart weer wat lichter en wordt het aantal besmettingen minder.
Onze school is tot op heden niet zo hard getroffen. In gesprekken met collega-directeuren
hoor ik andere cijfers. Positieve testuitslagen van leerkrachten (die 10 tot 14 dagen in
thuisquarantaine zitten) en ouders die positief getest zijn waardoor hun kinderen niet naar
school mogen. We hopen dat het op onze school bij 1 of 2 gezinnen blijft. Wanneer zich
iedereen aan de regels houdt, kunnen we wellicht rond Kerst wat meer van onze vrijheid
genieten. Maar voor het zover is: “Wees voorzichtig en blijf gezond!”
Lied van de week.
Groep 3/4: ps. 116: 1
Groep 5/6: Zoals God is er maar één.
Groep 7/8: For king and country - Shoulders
Zending: € 21,55
Voorleeswedstrijd.
We gaan wel door met de planning van activiteiten in de tweede helft van het schooljaar.
Of alles doorgaat is nog niet zeker. Daarom krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 de
opdracht om een boek te presenteren voor hun groep en daar enkele bladzijdes uit voor te
lezen. Degene die dit het beste doet, mag de school vertegenwoordigen tijdens de
voorleeswedstrijd in Wierden.
Sinterklaas.
A.s. zaterdag, 14 november, zal Sinterklaas op een geheime plek in ons land aankomen.
Hij komt gelukkig nog wel naar Nederland, maar zal onze school niet bezoeken. We
hopen nog wel dat zwarte piet wat pepernoten komt brengen. Het Sinterklaasfeest vieren
we op vrijdagmorgen 4 december in aangepaste vorm. De leerlingen van de groepen 5
t/m 8 mogen volgende week lootjes trekken. Na het feest zijn alle leerlingen op vrijdag 4
december om 12.00 uur vrij.

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

