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Notter, 8 juni 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Deze en met name de komende 2 weken zijn we op school druk met de afnames van de
Citotoetsen. (De kinderen hebben in hun weektaak precies staan welke toetsen op welke dag
gemaakt moeten worden). We kunnen dan zien hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt.
Maar ook hoe de groepen gepresteerd hebben ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De
toetsuitslagen van vooral groep 7 zijn belangrijk voor het bepalen van het schooladvies straks
aan het begin van groep 8. We weten dat er de komende tijd veel voetbalwedstrijden te zien zijn,
maar een juiste voorbereiding met de nodige rust is heel belangrijk voor het maken van een
goede toets. Aan u de keus wat u het belangrijkste vindt!
Lied van de week.
Groep 3/4: Het is zo wonderlijk.
Groep 5/6: Het allerleukste liedje.
Groep 7/8: Uw liefde wint elke strijd.
Zending: € 21,10
Kamp.
Morgen gaat groep 7/8 op kamp. De voorbereidingen zijn getroffen. Zij vertrekken woensdag om
10.00 uur en komen vrijdag rond 16.00 uur terug. De weersverwachting is goed. Er wordt droog
en zonnig weer voorspeld met op vrijdag hoge temperaturen. I.v.m. de coronamaatregelen is het
programma dit jaar flink gewijzigd. Alle activiteiten zijn op of rond de kampeerboerderij, is er
geen vossenjacht met ouders en de leerkrachten komen bij toerbeurt helpen.
Voor groep 1 t/m 6 geldt het normale programma op school. Groep 5/6 is vrijdagmiddag vrij.
Musical
De uitvoering voor de ouders van groep 7/8 is op woensdagavond 30 juni. Er mogen dan weer
100 personen in een zaal. Voor de ouders van groep 3/4 is donderdagavond 1 juli gereserveerd.
Elk leerling krijgt 3 “entreekaartjes” en mag 3 gasten meenemen. Alles onder voorbehoud. U
krijgt t.z.t. nog meer informatie.
Schoonmaakavond.
Vorig jaar ging deze niet door en dit jaar in een andere vorm. U krijgt van de groepsleerkrachten
een Parroberichtje met een avond om te helpen. Deze avonden verdelen we over de komende 5
weken. U kunt zich dan zelf bij de leerkracht opgeven. We werken met max. 5 ouders in een
lokaal en de groepen worden verdeeld over verschillende avonden.
Goede doelen actie
Er zijn inmiddels al meer dan 200 cakes verkocht. We hebben nog tot volgende week dinsdag 15
juni, dan moet alles binnen zijn. We hopen op nog eens 200 verkochte cakes. Succes nog
iedereen.
Enkele data:
22 juni Studiedag
Alle leerlingen zijn de hele dag vrij
24 juni Schoolreisjes groepen 1 t/m 6.
Groep 7/8 heeft vrij
01 juli Rapporten mee
07 juli Sportdag en Afscheidsavond
09 juli 11.00 uur Start zomervakantie.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

