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Notter, 16 maart 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Het was afgelopen week flink schrikken toen we hoorden dat er in de omgeving meerdere
klassen naar huis werden gestuurd omdat kinderen besmet waren geraakt. Dat maakt ons nog
voorzichtiger. Wij willen u dan ook vragen om bij verkoudheid, keelpijn of andere
verschijnselen uw zoon/dochter thuis te houden en eventueel te laten testen. Afgelopen week zijn
meerdere kinderen getest om er zeker van te zijn dat het geen corona is. Enkele leerlingen zijn al
2 keer getest om elk misverstand te voorkomen. Wanneer leerlingen 2 dagen thuis zijn, kunnen
zij online opdrachten maken. Wanneer het langer duurt, geven we boeken en schriften mee. In
bepaalde gevallen kunnen thuiswerkers inloggen voor een instructieles samen met de groep. We
gaan niet de hele schooldag online. Dit voor de privacy van leerlingen en leerkrachten.
Lied van de week.
Groep 3/4: Ik zie het wel
Groep 5/6: Unbreakeble
Groep 7/8: God van licht
Zending: € 29,60
Tips voor de veertigdagentijd van Kees Harte:
- Wat je weggeeft, verlies je niet.
- Deel je geluk en het wordt groter.
- Opstaan voor iemand, misstaat niemand.
Rapport.
Op maandag 22 maart krijgen de leerlingen hun langverwachte rapport mee. Deze week worden
de laatste cijfers verzameld. We houden zeker rekening met de omstandigheden en wat de impact
was voor sommige leerlingen van het thuisonderwijs. Daarnaast willen we wel een zo getrouw
mogelijk beeld van de ontwikkeling van het afgelopen half jaar geven. Wilt u maandag een
plastic zak meegeven naar school om het rapport in mee te nemen.
Voortgangsgesprekken.
De leerkrachten zullen via Parro een overzicht geven van de tijden voor de gesprekken. Omdat
het weer online zal zijn, hebben we dit keer geen vaste avond afgesproken, maar de gesprekken
verdeeld over een langere periode (24 t/m 31 maart).
De bouw.
De laatste puntjes zijn deze op de “i” gezet. Vanaf 6 april wil de aannemer starten met de
voorbereidingen. Wellicht gaat er nog een oproep uit met de vraag om een keertje op een
zaterdag of op een avond te komen helpen. Dit om de kosten te drukken. Via de nieuwsbrief
houdt het bestuur u op de hoogte.
Dit betekent dat de fietsen van groep 8 na Pasen weer in de fietsenstalling moeten en de
leerlingen via de parkeerplaats het plein op gaan. Wel blijft de ingang aan de Klokkendijk
voorlopig open voor groep 8
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

