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Notter, 15 juni 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Vandaag nog een minder warme dag, maar daarna gaan de temperaturen flink omhoog. Wij
willen daarom donderdagmiddag een sproeier, een waterglijbaan e.d. op het plein en grasveld
zetten. De leerlingen mogen daarom zwemkleding en handdoek meenemen. Wie een
waterpistool heeft, mag dat natuurlijk ook meenemen. Denkt u ook aan zonnebrand! Gelukkig
hebben we hoge bomen langs het schoolplein voor voldoende schaduw.
Lied van de week.
Groep 3/4: ps. 24: 1
Groep 5/6: ps. 116: 1
Groep 7/8: Herder van mijn hart
Zending: € 24,80
Cakeverkoop.
Vandaag eindigt de actie voor Compassion. Het aantal verkochte cakes en het geld moet
doorgegeven worden aan de leerkracht. Thirza, Annemarie en Stef kunnen met de opbrengst van
deze actie weer heel wat kinderen helpen met eten en onderwijs. We hopen na de zomervakantie
te horen/lezen hoe het geld besteed is. De netto opbrengst van de actie hoort u nog. Wel zijn er
tot nu toe ongeveer 450 cakes verkocht. Jitske uit groep 8 heeft samen met haar moeder voor €
377,= verkocht. Een geweldige prestatie.
Fietsenstalling
Gelukkig komen veel leerlingen op de fiets. Een goede zaak. Beter voor het milieu en de
gezondheid. Normaliter is er voldoende ruimte voor alle fietsen, wanneer ze netjes en recht in de
stalling worden gezet. Het laatste vak, bij de ingang van de kindertuin, is echter voor het
personeel en de leidsters. Hier mogen geen fietsen van leerlingen staan.
Rapporten inleveren.
Er zijn nog enkele leerlingen die hun rapport nog thuis hebben. Dit zo spoedig mogelijk
inleveren bij de leerkrachten.
Corona.
Gelukkig worden de maatregelen weer wat verder versoepeld. Maar terug bij het oude normaal
zijn we nog lang niet. Ook op school houden we ons zo veel mogelijk aan de maatregelen. De
meeste leerkrachten hebben de eerste vaccinatie gehad of een oproep daarvoor. Bij twijfel
hebben we op school nog zelftesten. Leerlingen blijven nog wel een dagje thuis bij verkoudheid
e.d. We hopen na de vakantie weer een stapje dichter bij normaal te komen.
Whats(h)appy.
Vrijdagmiddag heeft groep 7/8 een gastles over het gebruik van whatsapp. Een gastdocent geeft
een workshop om de kennis en weerbaarheid te vergroten. Natuurlijk ligt de nadruk op het
omgaan met en met name op de gevaren van het gebruik van social media. Hier kan niet vaak
genoeg op gewezen worden. We hopen dat onze leerlingen er wat van opsteken en vooral er
zorgvuldig mee leren om te gaan.
Vrij:
Dinsdag, 22 juni, zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de studiedag
Donderdag, 24 juni, is groep 7/8 vrij. De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis.
Met vriendelijke groeten en namens het team, G. A. Rosman.

