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Notter, 9 maart 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Het coronavirus houdt ons nog steeds bezig. Wij houden hoop. Hoop op betere tijden. We zien
alle statistieken wat afvlakken. Nog niet snel genoeg, maar we hopen dat de dalende lijn zich
voortzet. In onze regio zien we de kleur van donker naar steeds lichter worden, dus minder
besmettingen. Ook landelijk worden beetje bij beetje enkele regels versoepeld. Op school blijven
we voorzichtig. Wij waarderen het dat ouders deze zorg ook delen en dat zij hun kinderen thuis
houden bij de bekende ziekteverschijnselen. Beter nu voorzichtig zijn, dan straks de klas naar
huis sturen of zelfs de school een week sluiten!
Deze maand willen we de groepen zoveel mogelijk nog gesplitst houden en blijven we
gebruikmaken van verschillende ingangen. Wilt u bij twijfel uw kind thuishouden? Wij horen
steeds vaker dat klassen naar huis worden gestuurd omdat een leerling positief getest is.
Lied van de week.
In alle groepen worden liederen gezongen over het thema: “De biddende bouwer” voor Biddag
en voor Pasen.
Zending: € 44,95
Fijn dat er zoveel kinderen (ouders) aan het zendingsgeld gedacht hebben.
Samen met de scholen van PCPO Rijssen geven we het zendingsgeld van de afgelopen periode
aan de Voedselbank Rijssen-Holten. Daarnaast kunnen we nog een gift van € 150,- schenken aan
het project “Kleding voor Kinderen” in het vluchtelingenkamp “Moria” in Griekenland. Zo
kunnen wij mensen ver weg en dichtbij steunen met de opbrengst van het zendingsgeld.
Welkom.
Vorige week is Bram Tijhuis op school begonnen. Bram is het oudste kind van het gezin en
woont aan de Eusinkweg in Notter. Bram; van harte welkom op onze school en een heel fijne en
leerzame schoolperiode gewenst.
Biddag.
Woensdag laten we de verhalen over het Thema: “Wie is Jezus” even liggen en vertellen we over
het volk Israël in ballingschap in Babel en over Nehemia. Hoe hij met Gods hulp de muur en de
stad Jeruzalem herbouwde en hoe vriend en vijand onder de indruk waren van zijn geloof in en
vertrouwen op God.
Bouwplannen.
Zoals u in de media (Tubantia en De Wiezer) al hebt kunnen lezen zijn de bouwplannen weer
een stap dichterbij gekomen. Het bestuur heeft de leden vorig jaar al geïnformeerd over de
plannen; toen nog in een pril stadium. In de bestuursvergadering van afgelopen maandag heeft
het bestuur de laatste puntjes op de “i” gezet. Wanneer alles meezit kan er volgende maand al
begonnen worden met de bouw. We hopen dat we na de zomervakantie gebruik kunnen maken
van de nieuwe ruimtes.
Verkeersexamen.
Het praktisch examen gaat dit jaar niet door (evenals het voetbaltoernooi), maar wel maken de
leerlingen van groep 7/8 het theoretische deel van het verkeersexamen. Dit wordt op dinsdag 30
maart afgenomen. Zij maken hun examen op een Chromebook.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

