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Notter, 17 november 2020
Geachte ouders,
Voorheen gingen de leerlingen van groep 7/8 in november de bewoners van de buurtschappen
langs om een bijdrage te vragen voor de Uniecollecte. Een deel van de opbrengst gaat naar het
goede doel (een project van Edukans) en van de rest worden de kerstboeken en de
afscheidsbijbels betaald. Wij vinden het dit jaar niet verantwoord om de leerlingen bij alle
bewoners aan te laten bellen met een intekenlijst voor een gift. Maar helemaal niets doen vinden
wij ook geen optie. Dan krijgt het goede doel geen bijdrage (€ 250,=) en krijgt de ouderraad de
volledige rekening van de kerstboeken en Bijbels (€ 1100,=). Daarom willen we toch een kleine
actie opzetten. Alle leerlingen krijgen een envelop mee. Daar kunt u uw bijdrage in doen en weer
meegeven naar school. Een derde van de opbrengst doneren wij aan het goede doel en de rest
gaat naar de ouderraad om een deel van de kosten te dekken. Omdat het bereik nu veel kleiner is,
zullen we zeker niet aan de ongeveer € 1600,= komen, maar we hopen toch op een mooi
resultaat. Donderdag krijgen de leerlingen de envelop mee. Wilt u deze zo spoedig mogelijk
weer meegeven naar school?
Lied van de week.
Groep 3/4: Lied: Mijn God is zo goed.
Groep 5/6: Lied: Waarom staan die stenen daar?
Groep 7/8: Lied: God van licht
Zending: € 30,20
Sint.
Hij is gelukkig dan toch nog gekomen! Fijn dat de Sint met zijn pieten weer in Nederland is. Hij
verblijft voorlopig veilig in het Pietenhuis. We zullen hem niet zo vaak zien, maar de
schoen mogen we wel zetten. Ook op school gaan we met de leerlingen het
sinterklaasfeest vieren. Ietwat bescheidener dan andere jaren en helaas niet
met ouders. Ook weten we nog niet of dit jaar de rommelpiet wel langs komt!
In de groepen worden in ieder geval de surprises uitgepakt en bij de kleuters
staat zeker de grote jutezak van Piet vol met cadeautjes. Voor zij deze mogen
uitpakken gaan zij met groep 3/4 naar de gymzaal om hun “Pietendiploma” te
halen.
Donderdag mogen de leerlingen van groep 5 t/m 8 lootjestrekken. Alle
leerlingen moeten een surprise en een gedicht maken voor degene die getrokken is. We zijn
benieuwd wie de naam t/m 4 december geheim kan houden. Vorig jaar is dit heel goed gelukt.
Juf Mollink komt vrijdagmorgen samen met haar klas het feest vieren. ’s Middags zijn de
groepen 5 t/m 8 ook vrij.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

