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Notter, 7 april 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Deze week is het een korte week op school. Daarom ook een korte nieuwsbrief, met toch een paar
belangrijke punten. Voor de paasdagen hebben we het zendingsgeld voor de Voedselbank Rijssen -Holten
overgemaakt. Samen met de andere scholen van PCBO Rijssen was de totale opbrengst € 2542,71. Een
heel mooi bedrag voor een goed doel.
Ledenvergadering.
Alle leden van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs te Notter en Zuna hebben een agenda met
een toelichting ontvangen. Ook dit jaar kan er geen fysieke vergadering plaatsvinden. Ouders die geen lid
zijn van de vereniging lezen hieronder een aantal zaken die ook voor hen van belang zijn.
Bouw.
Het bestuur bouwt naast de school (tussen school en woonhuis) een extra lokaal en 2 opbergruimtes. Via
de computerruimte en groep 8 is het grote lokaal, het leerplein, bereikbaar.
Financiën Ouderraad:
De OR heeft mede dankzij de oud papier opbrengst van bijna € 2500,= het jaar 2020 weer met een
positief resultaat afgesloten.
Financiën Bestuur
Ook de vereniging mag terugkijken op een goed resultaat. Dit jaar waren de personeelskosten wat hoger,
maar toch resteerde er een bedrag van € 39.000,=. De totale lasten per leerling kwam dit jaar uit op €
6.255,57. Dit is € 230,= meer dan vorig jaar.
Aftredende en nieuwe leden
Dhr. Beunk en dhr. Ter Haar zullen het bestuur verlaten. Hiervoor zullen dhr. Danker, vader van Roos en
Suus uit groep 3 en mevr. Pluimers toetreden. Zij is de moeder van Grace uit groep 1 en Jade uit groep 3.
Bij geen bezwaar, worden dhr. Danker en mevr. Pluimers in de vergadering van 17 mei door het bestuur
benoemd.
Het bestuur wil dhr. Beunk (lid vanaf 2015) en dhr. Ter Haar (lid vanaf 2010) heel hartelijk danken voor
hun bijdrage als bestuursleden van de School met de Bijbel Notter-Zuna. Er zal, wanneer de
omstandigheden wat gunstiger zijn, op een passende manier afscheid genomen worden.
Fietsen groep 8
Vanaf maandag moeten de leerlingen van groep 8 hun fietsen weer in de fietsenstalling bij het Kulturhus
zetten. De ruimte is nodig voor materialen voor de bouw. We blijven tot aan de meivakantie de ingang
aan de Klokkendijk gebruiken.
Vakantierooster
Herfstvakantie
18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie
27-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie
21-02-22 t/m 25-02-22
Paasvakantie
15-04-22 t/m 19-04-22
Koningsdag
27-apr
Meivakantie
27-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 en 7 juni 2022
Zomervakantie
18-07-22 t/m 26-08-2022
Eerste schooldag:
28-08-2022
Alle leerlingen hebben daarnaast nog 1 verlofdag. Deze moet 2 weken vooraf aangevraagd worden en
wordt niet verleend in toetsweken e.d. Jubilea en bruiloften vallen niet onder deze verlofdag. Daarvoor
krijgen leerlingen vrij.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

