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Notter, 4 februari 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
De scholen mogen weer open. Er is nog wel veel onzekerheid, maar we zijn blij de kinderen weer op
school te hebben. Ook komen er een aantal nieuwe kleuters bij. Daarover volgende week meer.
Voor onze school geldt dat we daar, waar we dat kunnen de groepen zo klein mogelijk houden. De meeste
aandacht gaat naar groep 7/8. Om 2 redenen.
- De eerste is, dat deze groep bestaat uit de oudste en grootste leerlingen. In het VO moeten 12 jarigen
en ouder minimaal 1,50 m. uit elkaar. Dit is op onze school onmogelijk. Het lokaal is bomvol met 33
leerlingen. Nu er nog geen duidelijkheid is over de Engelse variant en de verspreiding daarvan
razendsnel om zich heen grijpt, wil ik het personeel niet blootstellen aan te grote risico’s.
- De tweede reden is, dat groep 8 straks naar het VO gaat en dat wij de leerlingen zoveel mogelijk
bagage willen meegeven. M.a.w. wij willen de leerachterstanden zo klein mogelijk houden.
Groep 7/8 wordt zo vaak mogelijk gesplitst. Dat betekent dus extra personeel. Op dit moment (en het
afgelopen jaar) is iedereen maximaal ingezet om alle zwangerschapsverloven in te kunnen vullen. Voor
groep 7/8 moet er de komende tijd nog een tandje bijkomen. Juf Janssen en juf Bak werken nog een dag
extra. Dat betekent dat de groep 4 dagen gesplitst is. Behalve op de woensdag. De komende maand gaat
de ene woensdag groep 8 en de andere woensdag groep 7 naar school. De dag dat zij thuis werken,
krijgen zij boeken en materiaal van school mee om thuis te maken.
Afspraken.
De regels van vorig jaar gelden nu ook. Afstand houden, handen wassen, geen ouders in school,
leerkrachten dragen mondkapjes, enz..
Nieuw is: leerlingen van groep 8 gaan via de Klokkendijk naar binnen en zetten hun fiets voor school
neer. Groep 7 gaat via het plein naar de kelder en hangt daar de jas neer. Leerlingen van groep 7/8 mogen
een mondkapje op, dit wordt niet verplicht. Zij gaan direct naar hun lokaal en komen de school verder
niet in. We proberen in school opeenhoping zo veel mogelijk te beperken. Per groep naar binnen en naar
buiten. Wilt u bij het ophalen rekening houden met de afstand.
Terug.
Juf Janssen komt na de vakantie terug van haar zwangerschapsverlof. Zij geeft les aan groep 7
Felicitaties juf Baan.
Op 30 januari is juf Baan bevallen van een zoontje. Juf en Matthijs; van harte gefeliciteerd met de
geboorte van Mees. Op de foto konden we een prachtig ventje bewonderen. Juf; ondanks de
coronabeperkingen wensen wij u een fijne kraamtijd toe. Geniet ervan!
Nog een felicitatie: op 7 februari hoopt juf ook nog haar 28ste verjaardag te vieren. Voor dan ook een
leuke dag samen met uw gezin en veel leuke cadeautjes. (het mooiste cadeau heeft u trouwens al). Haar
adres is: Smittenbelt 23 7461 BH Rijssen
Rooster.
Groep 1/2.
Juf Kamphuis op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Smit op woensdagmorgen. Juf Gerritsen is
er op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen.
Groep 3/4
Maandag t/m woensdag juf Koster. Dinsdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen juf Smit.
Groep 5/6
Ongewijzigd. Meester Nijkamp en juf Kelder.
Groep 7 juf Janssen
Groep 8 juf Mollink (vrijdag juf Bak)
Chromebooks
Willen alle leerlingen die een Chromebook van school hebben meegekregen deze maandag weer
inleveren. Met adapter!!
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

