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Notter, 15 februari 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Woensdag start de “40-dagentijd”. Er zijn nog 40 dagen te gaan tot Pasen (de zondagen niet
meegerekend); een tijd van bezinning en overdenking. Een tijd om stil te staan bij de ander en bij
jezelf. In dezelfde periode valt ook Biddag. Op school geven we de nodige aandacht aan deze
Christelijke feestdagen.
De schrijver Kees Harte heeft een veertigtal tips voor deze periode:
- Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen!
- Er is voor ieder mens een stukje hemel, als we er geen hel van maken.
- Sla uw zorgen aan stukken; bij stukjes en beetjes kun je ze aan!
Lied van de week.
Groep 3/4: ps. 75: 1
Groep 5/6: Lied Simon en Andreas
Groep 7/8: Toon mij Uw liefde
Zending: € 19,60
De kinderen kunnen vanaf nu op maandag weer het zendingsgeld meenemen. De laatste keer is
het geld gegaan naar het scholenproject 2Gether2Africa in Gambia. Dit is van de stichting van de
dames Troost uit Rijssen. We starten nu weer een nieuw doel.
Welkom.
In december, januari en februari zijn er heel wat kinderen 4 geworden en zijn zij op school
begonnen in groep 1/1A. Op volgorde van leeftijd:
Damian Ligtenberg, Grace Pluimers, Joas Wessels, Rohan Altink, Wiebe Ooink op den Dijk,
Rimke Altena, Simeon Kippers en Tijn Gerritsen Mulkes. Alle jongens en meisjes; van harte
welkom op school en een heel fijne en leerzame schooltijd gewenst.
Rapporten.
We stellen de uitgifte van de rapporten een paar weken uit. Na de voorjaarsvakantie maken we
de Cito-toetsen en hebben we nog een paar weken om te zien hoe de leerlingen door de tweede
lockdown zijn gekomen. Op 22 maart worden de rapporten meegegeven. Daarna worden de
voortgangsgesprekken gepland. De leerlingen van gr. 8 hebben hun schooladvies ontvangen. Zij
krijgen het inschrijfformulier mee om thuis in te vullen. We willen graag voor de
voorjaarsvakantie alles terug hebben om het voor 1 maart te kunnen verzenden.
Terug op school.
Voor de meeste leerlingen is ritme en structuur van “het-op-school-zijn” goed verlopen. Bij een
aantal leerlingen uit de bovenbouw merken we dat dit wat wrijving oplevert. Het is net of een
nieuw schooljaar is begonnen en dat de rollen weer verdeeld of bevestigd moeten worden. Dit
kan en mag, maar wel binnen de grenzen. We respecteren elkaar, sluiten niemand buiten en
houden ons aan de (school)regels. We hoorden ook, dat er via de app weer minder leuke
berichten worden verspreid. Wellicht weer tijd om even mee te kijken op de telefoon om het
appverkeer van uw zoon/dochter te volgen. Leerlingen die zich niet kunnen gedragen, worden
daar op aangesproken en moeten ook de consequenties daarvan aanvaarden.
Code rood.
Gelukkig hebben we maandagmorgen rond school weinig gemerkt van de gladheid en waren de
wegen goed te berijden voor het verkeer.
Vakantie.
Volgende week is het voorjaarsvakantie. De school begint maandag 1 maart weer om 8.25 uur.
Met vriendelijke groeten en namens het team, G. A. Rosman.

