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Notter, 15 december 2020.
Geachte ouders,
Er branden nu 3 kaarsjes in de groepen. We vertellen de verhalen uit Mattheüs 1: 18-25 en Lukas
2: 1-20. Het thema is: “Kom mee naar Bethlehem”. Vanavond steken we het vierde kaarsje aan.
Zending: € 20,60
Voorleeswedstrijd.
Afgelopen vrijdagmorgen hebben de 5 finalisten uit groep 7/8 (Willem, Esmee, Wendy, Lily en
Nicolette) gestreden voor de eindklassering. Wie mag onze school vertegenwoordigen in de
gemeente Wierden? De jury, bestaande uit juf Bak en meester Nijkamp hebben uiteindelijk
bepaald dat Wendy de beste voorlezer was en de meeste kans maakt. Wendy; van harte
gefeliciteerd en veel succes.
Bomen planten.
Vrijdagmiddag heeft groep 7/8 bomen mogen planten bij de Zunasche heide. Een hele
happening. Een uitgebreid verslag met foto’s kunt u lezen in de Tubantia/Reggestreek. Het was
koud, nat en modderig maar heel interessant en leuk. Op de site komt een mapje met de foto’s
van deze activiteit.
Open lesdagen VO
Door de lockdown zullen ook in het voortgezet onderwijs de open dagen worden aangepast. Van
De Passie hadden wij al uitnodigingen ontvangen, maar deze gaan niet door. Op hun site staat
meer informatie. Dit geldt ook voor Reggesteyn en Pius X. Op de websites kunt u lezen hoe zij
hun open dagen hebben ingericht.
Brief gemeente Wierden.
In de bijlage vindt u informatie over “De Billy Boem-club”. De gemeente Wierden biedt in
samenwerking met Impulz en Avedan ontspanningsmiddagen aan kinderen die dit nodig hebben.
Voor informatie en aanmelding; zie bijlage.
Verlof juf Baan.
Vandaag is het dan de laatste schooldag (met de kinderen) voor juf Baan. Officieel gaat juf op 30
december met zwangerschapsverlof. Zij verwacht haar kindje eind januari. Juf; wij wensen u een
relaxed verlof en een mooie kraamtijd samen met uw man en naasten.
Groepsindeling.
Nu juf Baan met verlof is, gaat juf Kamphuis op dinsdag en juf Smit op woensdag naar groep
1/2. Op dinsdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen is juf Smit in groep 3/4.
Geboren.
Vanmorgen kwam Suze (groep 2) blij en opgewekt op school met een foto van haar pas geboren
broertje Siem. Wij feliciteren de familie Gerritsen Mulkes van harte met de geboorte van Siem.
Fysio
Fysiotherapeut, mevr. Dijkstra die aan onze school verbonden is, heeft vanmorgen leerlingen uit
groep 1 t/m 4 geobserveerd. Dit is een jaarlijkse standaard observatie. Wanneer er kinderen zijn
die haar opvallen, wordt dit aan de leerkracht doorgeven en worden de ouders hiervan op de
hoogte gesteld.
Online onderwijs.
Wij zijn druk bezig met het inregelen en voorbereiden van de online lessen en al het andere
thuiswerk. Vandaag krijgen de leerlingen zo veel mogelijk boeken en materialen mee naar huis
die zij tijdens de lockdown nodig hebben. Wilt u daar zorgvuldig mee omgaan. (met name de
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Chromebooks). Van de groepsleerkracht krijgt u een overzicht welke kinderen op welk moment
online moeten zijn. We proberen de groepen op te delen tijdens de reken- en spellinglessen zodat
er niet teveel kinderen tegelijk les krijgen en er tijd en aandacht is voor iedereen. Ook geeft de
leerkracht aan wanneer hij of zij bereikbaar is voor vragen. Deze kunt u ook per mail of in de
Parro-app stellen. Wilt u de leerkrachten alleen benaderen op hun werkdagen tot 13.00 uur of tot
17.00 uur. In de avonduren zijn zij niet beschikbaar!
Onderstaand de werkdagen:
Juf Kamphuis:
maandag- en vrijdagmorgen en dinsdag en donderdag.
Juf Koster:
maandag t/m woensdagmorgen
Juf Smit:
dinsdag t/m vrijdagmorgen
Juf Kelder:
maandag t/m donderdagmorgen
Meester Nijkamp: de gehele week
Juf Mollink:
de hele week, behalve op vrijdag
Verjaardagen personeel
Een hele rij:
18 december: Meester Nijkamp 23 jaar
21 december: Juf Kamphuis
39 jaar
22 december: Juf Janssen
28 jaar
30 december: Juf Smit
39 jaar
Meester en juffen; ondanks de lockdown allemaal een heel fijne verjaardag gewenst.

Namens het team, bestuur en ouderraad wens ik iedereen goede Kerstdagen, een gelukkig, maar
bovenal gezond 2021.
G. A. Rosman.

