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Notter, 18 mei 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Volgend weekend vieren wij het Pinksterfeest. Dit is de vijftigste dag na Pasen en de laatste christelijke
feestdag voor de zomervakantie. Het is eigenlijk de start van het Christendom en de geboortedag van de
kerk. Met de komst van de Heilige Geest wil God zijn verbond met de mensen opnieuw bevestigen. Op
God kunnen we altijd rekenen. Zijn discipelen en met name Petrus konden de Goede Boodschap niet
langer voor zich houden en vertelden in Jeruzalem aan ieder die het horen wilde over het Koninkrijk van
God. Die dag kwamen heel veel mensen luisteren naar zijn woorden en zo ontstond uit deze eerste
bijeenkomsten het Christendom.
Wij wensen iedereen fijne Pinksterdagen.
Lied van de week.
Groep 3/4: Lied: De vrede van God.
Groep 5/6: Lied: Ik moet weggaan
Groep 7/8: Lied: Wees welkom
Zending: € 32,20
CITO
Van het ministerie ontvingen wij een bericht dat de uitslagen van de Cito-eindtoets wat later komen. Er is
meer tijd nodig voor de berekening van de landelijke normering. Zodra wij de leerlingrapporten binnen
krijgen, hoort u dit van ons.
Welkom.
Deze week is Jayro Danneberg in groep 1A gestart. Jayro woont aan de Eusinkweg. Wij wensen hem een
fijne en leerzame schoolperiode toe. Jayro; van harte welkom in de kleutergroep!
Kamp.
De organisatie van het kamp en het programma is klaar. De ouders van de leerlingen van groep 7 en 8
krijgen van juf Mollink en juf Janssen nog de nodige informatie. Wij zullen tijdens het kamp op 9, 10 en
11 juni de coronaregels in acht nemen. De leerlingen worden in “corveegroepen” ingedeeld. We zullen
deze bubbels de kampdagen aanhouden. Nu zitten de leerlingen 3 van de 5 dagen met 33 in één lokaal.
Tijdens kamp is er meer ruimte in en rond de boerderij. Mocht uw zoon/dochter vooraf klachten krijgen,
wilt u ons daarvan op de hoogte stellen en uw kind laten testen. Hebt u vragen, dan horen wij dat graag.
Ook wanneer u problemen ziet t.o.v. de kampdagen. Kinderen die van hun ouders niet mee mogen,
krijgen op school een alternatief programma. Groep 5/6 is op vrijdagmiddag 11 juni vrij.
Nieuwsbrief.
Volgende week is er in verband met de Pinkstervakantie geen nieuwsbrief. Mochten er dringende zaken
zijn, dan krijgt u een berichtje van de leerkracht via Parro.
Jarig.
Op vrijdag 28 mei is meester Rosman jarig. Hij hoopt dan zijn 64ste verjaardag te vieren. Op dinsdag 1
juni is dhr. Kwintenberg jarig. Hij viert dan zijn 78ste verjaardag. Heren; van harte gefeliciteerd.
Annuleringen.
Zoals eerder aangegeven gaat de musical op 27 mei niet door. Wij kijken nog naar een latere datum. Ook
de avondvierdaagse in de eerste week van juni is afgelast.
Op vrijdag 18 juni zou de commissie van het Midzomerfeest voor de leerlingen van de school een
spelletjesmiddag organiseren. Deze is verplaatst naar een later moment na de zomervakantie. Wij hopen
dat het dan wel lukt.
Pinksteren.
Maandag en dinsdag (24 en 25 mei) zijn de leerlingen vrij. Wij beginnen weer op woensdag 26 mei om
8.25 uur.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

