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Notter, 25 november 2020.
Geachte ouders,
Ondanks de versoepeling van de coronaregels, houden we op school nog steeds vast aan de
bestaande afspraken. Geen gastlessen, geen ouders in school, geen excursies. We handhaven de
regels omtrent ziekteverschijnselen. Ook tussen de leerkrachten houden we zoveel mogelijk
afstand. Wanneer er een gezinslid wordt getest, wilt u dan de school daarover inlichten en ook de
uitslag naderhand even doorgeven. We zijn blij en dankbaar dat we nog steeds kunnen blijven
doorwerken. Wel moeten we nog steeds voorzichtig zijn en zeker rekening houden met elkaar.
Lied van de week.
Groep 3/4 Lied: De muren van Jericho.
Groep 5/6 Lied: God heeft een plan met je leven.
Groep 7/8 Lied: Bij U is de bron.
Zending: € 33,40
Sinterklaas.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten voor vrijdag 4 december een sinterklaassurprise en een
gedicht maken. De surprises kunnen vanaf maandag 30 november meegebracht worden naar
school. In het halletje bij de kleuters staan enkele tafels waarop de pakketten mogen staan. Vaak
stimuleert het andere leerlingen, wanneer zij zien hoe leuk een surprise kan zijn!
Samenwerking met De Roerganger in Enter.
Als school bieden we leerlingen die hier behoefte aan hebben graag extra uitdaging. Dit gebeurt
in alle klassen. Echter kunnen we vanaf nu ook i.s.m. De Roerganger een 'klas voor extra
uitdaging' bieden. Dit schooljaar zullen we twee periodes draaien. Eén periode bestaat uit 8
donderdagochtenden. De eerste (proef)periode start donderdag op onze school. Juf Kelder zal,
als begaafdheidsspecialist, de lessen verzorgen. Van elke school zullen 4 leerlingen uit de
groepen 5-8 deelnemen. De eerste opdracht die de kinderen krijgen is het bedenken van een
naam voor deze 'klas'. We verwachten een mooi resultaat van deze samenwerking!
Daarnaast zal juf Kelder op woensdagmorgen leerlingen begeleiden die extra uitdaging in de
groep krijgen.
Mededeling van het bestuur:
Het bestuur heeft per 01-08-2021 dhr. B. Ligtenberg benoemd op de School met de Bijbel NotterZuna. Hij is op dit moment werkzaam als leerkracht in groep 8 en is daarnaast bovenbouwcoördinator op de Constantijnschool in Rijssen.
Hij zal de taken van dhr. Rosman overnemen en de nieuwe directeur worden van onze school.
Dhr. Rosman doet per 01-08-2021 een stapje terug en gaat minder werken. Zo krijgt de nieuwe
directeur alle ruimte om zich in te werken op onze school. Het bestuur heeft bewust gekozen voor
een langere inwerkperiode om de zaken goed over te kunnen dragen. Dhr. Rosman heeft te
kennen gegeven dat 01-03-2022 zijn streefdatum is om met pensioen te gaan.
Het bestuur was al enige tijd op zoek naar een geschikte kandidaat en heeft deze in de persoon
van Bert Ligtenberg gevonden. Wij hebben het volste vertrouwen in een goede samenwerking
met team, directie, bestuur en ouders en zien de toekomst hoopvol tegemoet. Meer informatie
volgt op een later tijdstip.
J. Goossen (voorzitter)
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.
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