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Notter, 2 maart 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
We komen in deze Veertigdagentijd al weer wat dichterbij het Paasfeest. Op onze kalender staat
dat wij dat samen met leerlingen en ouders zouden vieren. Helaas zit dat er nog niet in. Wel gaan
we donderdagmiddag, 1 april, het Paasfeest in de klas vieren met de leerlingen. Voor het zover
is, gaan we met Jezus op weg naar Jeruzalem en vertellen we de leerlingen de wonderlijke
verhalen over de Zoon van God.
De schrijver Kees Harte heeft een veertigtal tips voor deze periode:
- Van vriendelijke woorden slijt je tong niet
- Verwacht niet te veel; de ander is ook maar een mens
- Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.
Lied van de week.
Groep 3/4: Lied: Het refrein van God
Groep 5/6: Lied: God heeft een plan met je leven
Groep 7/8: Lied: Where ever we go
Zending: € 31,35
Biddag
Woensdag 10 maart is het Biddag. We werken uit de map van de HJGB. Het thema is “De
biddende bouwer”. Het gaat over het volk dat leeft in ballingschap in Babel en de opdracht van
God kreeg om daar te blijven en zich aan te passen, tot de tijd dat zij terug mogen naar
Jeruzalem. Als Nehemia hoort dat Jeruzalem nog steeds een verwoeste stad is, wil hij deze weer
opbouwen en verlangt hij samen met zijn landgenoten weer terug te gaan naar Israël. Hij bidt tot
God en gaat het gesprek aan met de koning in Babel. Vol vertrouwen gaat Nehemia aan de slag.
Wij vertellen de kinderen dat door op God te vertrouwen, je in te zetten en een doel te hebben in
je leven, je veel kunt bereiken. Kijk maar naar Nehemia!
Cito.
Komende tijd gaan we de middentoetsen van Cito afnemen. Dit om te zien waar de leerlingen op
dit moment staan. We houden natuurlijk rekening met het thuisonderwijs. Daarnaast maken we
de toetsen die bij de methodes horen. Samen met alle input die we hebben, maken we een
rapport. Dit krijgen de leerlingen op 22 maart mee.
Corona.
Tot nu toe verloopt op school alles volgens planning. Fijn dat zoveel leerkrachten extra willen
werken om op deze manier de klassen te kunnen splitsen en de kinderen zo verspreid mogelijk
over school te kunnen verdelen. De groepen kunnen zo 2, 3, 4 en groep 7/8 zelfs 8 dagdelen
gesplitst worden. Op woensdag zitten zij samen in de kelder en krijgen zij les van juf Mollink.
Dit is tijdelijk en een hele investering, maar voor leerkrachten en leerlingen het veiligst. We
werken vanaf deze week weer met de oude schooltijden en starten ’s middags om 13.15 uur. Wel
houden we een extra pauze om de lokalen te luchten.
Oud papier
Zaterdag staan de containers weer op de parkeerplaats. Mocht u willen helpen met het ophalen of
als reserve op de lijst willen staan, kunt u zich via school opgeven.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

