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Notter, 6 juli 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Alweer een jaar voorbij gevlogen. Maar ook een
bewogen jaar. Een jaar met afstandsonderwijs en lockdown. Met afscheid en nieuw begin. We
nemen woensdag afscheid van de leerlingen van groep 8 en hebben dit jaar even zoveel nieuwe
leerlingen mogen inschrijven. Na de vakantie kunnen we een nieuw lokaal inrichten om de
leerlingen nog beter onderwijs te kunnen aanbieden. Na de vakantie starten we ook met een
nieuwe directeur. Dhr. Ligtenberg is al enkele keren op school geweest, heeft kennis gemaakt en
vergaderingen bijgewoond. Wij zien allemaal de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Maar eerst
starten we met onze vakantie. We hopen dat we kunnen genieten van mooi weer en een
welverdiende rust.
Musicals
We kunnen terug kijken op 2 drukke avonden met leuke optredens. De leerlingen hebben
allemaal ontzettend hun best gedaan en heel knap om zoveel tekst te kunnen onthouden.
Complimenten. Ook dank aan ouders die geholpen hebben, en de familie Wevers voor hun
bijdrage. Door de inzet van iedereen waren het geslaagde avonden.
Verkoop cakes.
Gisteren is Annemarie Nijsink op school geweest. Zij had een prijsje voor Jitske Boerman en
Jonathan Kampert die respectievelijk 58 en 40 cakes hebben verkocht. Ook heeft zij de
opbrengst bekend gemaakt van de cakeverkoop. Zij kunnen € 1625,00 overmaken naar
Compassion. Van dit geld kunnen heel wat kinderen geholpen worden. Ook namens Annemarie,
Thirza en Stef heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Sportdag.
Bij goed weer kunnen we om 10.00 uur starten met de spelletjes. Willen de ouders die zich
hebben opgegeven om 9.45 op school zijn voor de uitleg? Het zou fijn zijn wanneer andere
ouders die komen kijken de “hulpouders” voor een half uurtje willen aflossen. Dan kunnen zij
ook even bij hun eigen kinderen kijken. We proberen rond 12.00 / 12.15 uur klaar te zijn.
Vakantie.
Vrijdag 9 juli krijgen de leerlingen om 11.00 uur vrij. De school begint weer op maandag 23
augustus. Wilt u vrijdag a.s. een plastic zak meegeven voor de persoonlijke spulletjes. Ook
moeten alle gymtassen en skeelers mee. Daarnaast liggen er nog wat achtergebleven jassen,
handschoenen gymbroeken e.d.
Dank.
Dit was mijn laatste officiële nieuwsbrief. De volgende brieven worden door meester Ligtenberg
gemaakt. Het was mij een genoegen u te mogen informeren over het reilen en zeilen van onze
school en heb dat met plezier gedaan. Nu nog een paar maanden op de achtergrond. U wordt
zeker op de hoogte gehouden.
Fijne vakantie allemaal. Gaat u op pad, dan een goede reis en behouden terugkeer. Blijft u in de
buurt, dan een zonnig verblijf gewenst.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

