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Notter, 29 juni 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Gelukkig lopen de besmettingen hard terug en mogen we als samenleving steeds meer. Dat betekent
niet dat automatisch alles mag. Ook op school blijven we voorzichtig. Daarom willen we goede
afspraken maken tijdens de musical en de afscheidsavond. Verderop leest u meer.
Lied van de week.
Groep 3/4: ps. 134: 1
Groep 5/6: Lied: Are You
Groep 7/8: God van licht.
Zending: € 41,70
Welkom.
Deze week komt Eva Rozendom bij ons op school. Ze kan nog net voor de zomervakantie kennis
maken met haar kasgenootjes en de leerkrachten. Wij heten Eva van harte welkom en hopen dat zij
een heel fijne en leerzame schooltijd mag hebben op onze school.
Oud papier.
Zaterdag komen de ophalers weer langs in Notter en Zuna. Hebt u dozen thuis, dan kunt u die in de
containers deponeren.
Rapport.
Donderdag krijgen de leerlingen hun rapport mee. Wilt u een plastic tas meegeven naar school?
Groep 8 krijgt het rapport op de afscheidsavond.
Musicals.
Op beide avonden is de zaal om 18.40 uur open voor de “genodigden”. We starten om 19.00 uur.
Ingang via het plein. In de hal van school krijgt u koffie of thee. Dit neemt u mee naar uw zitplaats.
Na afloop verlaat u de zaal via de nooduitgang. Vrijdagavond moeten de panelen opgeruimd worden.
We zoeken nog een aantal ouders die willen helpen met deze zware klus. Als we om 19.00 uur met
een man of 6 beginnen, zijn we met 3 kwartiertjes klaar (zie de Parroberichtjes). Leerlingen uit groep
0, waarvan een broertje of zusje meespeelt, mogen ’s middags ook kijken.
Sportdag.
We willen graag dat de sportdag, op woensdagmorgen 7 juli, dit jaar doorgaat en hopen op goed
weer. Bij regen wordt deze afgelast. We hebben voor de verschillende onderdelen nog wel ouders
nodig die tijden en afstanden willen noteren. (bij hardlopen is een stopwatch/mobiel nodig). We
beginnen rond 10.00 uur en hopen om 12.15 uur klaar te zijn. Wanneer u wilt helpen (mag ook een
opa of oma zijn), dan graag een mailtje naar school. Toeschouwers zijn buiten toegestaan.
Afscheidsavond.
De afscheidsavond wordt traditiegetrouw op de laatste woensdag van het schooljaar (7 juli)
gehouden. We starten om 19.00 uur in het Kulturhus. Daar staan de tafels op 1,5 meter afstand. Voor
elk gezin een tafel. Na afloop van het officiële deel, gaan we naar buiten voor een hapje en een
drankje.
Cakes voor het goede doel.
Donderdag 1 juli kunnen de cakes worden opgehaald. Vanaf 15.00 uur in de gymzaal. Via de
nooduitgang worden deze uitgedeeld door de oud-leerlingen. Wanneer leerlingen heel veel cakes
hebben verkocht en deze niet mee kunnen krijgen op de fiets of niet door een ouder kan worden
meegenomen, worden thuis bezorgd. Zorg ook hier voor een goede tas.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

