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Notter, 8 december 2020.
Geachte ouders,
Er branden nu 2 kaarsjes. Alweer een beetje dichterbij Kerst. Er komt “Hoog bezoek”. Dit is ook het
thema van deze week. De engel Gabriël komt bij Maria op bezoek en vertelt dat ze een baby zal krijgen.
De Zoon van de Allerhoogste. Hij zal koning zijn. Geen gewone koning, maar een bijzondere Koning. Hij
zal alle mensen samenbrengen. Een koning voor iedereen.
Lied van de week.
In alle groepen worden kerstliederen gezongen voor de kerstviering van donderdag 17 december.
Zending: € 26,55
Oud papier ophalen.
De eerste zaterdag in 2021 valt op 2 januari. Het ophaalmoment wordt daarom een week uitgesteld naar
zaterdag 9 januari. Wilt u uw buren die geen schoolgaande kinderen hebben hiervan ook op de hoogte
stellen? Dank namens de ouderraad.
Oud papier.
Het komende jaar stoppen 2 papierophalers. Zij hebben al jaren geen kinderen meer op school en willen
het stokje overdragen aan vaders die nog wel kinderen op school hebben. De routes zijn in Zuna. De
opbrengst van het oud papier is een belangrijke inkomstenbron voor de ouderraad. Vandaar ook dat de
vrijwillige bijdrage heel laag is en dat u geen kosten in rekening worden gebracht voor schoolreis en
kamp. Dit wordt allemaal betaald uit deze opbrengsten. Daarom ook een dringende oproep. Wanneer u
geen aanhanger heeft, kunt u er één lenen van de ouderraad. U kunt reageren op deze mail of contact
opnemen met dhr. W. Averesch. Hij is de coördinator binnen de ouderraad. (w.averesch@kpnplanet.nl).
Het gaat om 2 keer per jaar op de eerste zaterdag van de maand. Denk niet: “Een ander zal wel reageren”.
We hebben liever wat ouders extra en als reserve op de lijst!
Unie- en kerstcollecte.
De meeste kinderen hebben hun envelop ingeleverd. Wie er nog één thuis heeft, kan dat deze week nog.
Wij zijn heel blij met de opbrengst dit jaar. Ondanks het mindere bereik heeft de Uniecollecte bijna
€ 1300,= opgebracht. Veel meer dan we hadden durven dromen. Heel veel dank aan alle ouders die
gegeven hebben. We hebben inmiddels € 300,= gegeven aan Together2Africa en zullen nog een bedrag
overmaken aan een ander goed doel. De rest van de opbrengst gaat naar de ouderraad om de kosten voor
de kerstboeken te dekken (dit jaar bijna € 900,=). Nogmaals heel veel dank voor het bijeen brengen van
zo’n mooi bedrag.
Bomen planten.
Groep 7/8 gaat vrijdag 11 december met de fiets naar de Zunasche heide. Staatsbosbeheer heeft ons
uitgenodigd om, als afsluiting van het project, met de leerlingen bomen te planten. Vooraf krijgt de groep
een les over het ontstaan van heidevelden en het herstellen van de natuur. Vrijdag moet groep 7/8 met de
fiets naar school komen (rekening houden met het weer) en het is verstandig om laarzen o.i.d. mee te
nemen. Voor bomen en spades zorgt Staatsbosbeheer. De les wordt door ondergetekende gegeven en
vrijdag zijn we buiten in de natuur. Geheel coronaproof.
Kerstviering.
Volgende week donderdagavond vieren wij het kerstfeest op school. Dit jaar doen we dit in de groepen
(het ene jaar samen met ouders in het Kulturhus en het andere jaar in de klas met alleen de leerlingen).
We starten om 19.00 uur en om 20.00 uur komen de leerlingen weer naar buiten. Over het hoe en waar
(coronaproof) leest u volgende week. Deze week mogen alle leerlingen een kaarsje meenemen.
Kerstvakantie.
Op vrijdag 18 december om 12.00 uur start de vakantie. Wij beginnen weer op maandag 4 januari om
8.30 uur. (de eerste bel gaat om 8.25 uur)
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

