School met de Bijbel “Notter – Zuna”
Klokkendijk 16 7467 PD Notter
Tel. 0548-518988
E-mail: dir@notter-zuna.nl
Website: www.notter-zuna.nl

Notter, 24 augustus 2021
Beste ouders/verzorgers,
Het begin is er weer! Wat fijn om de kinderen weer te zien en te ontmoeten. De vakantieverhalen zijn in
alle groepen met veel plezier verteld en er wordt alweer heerlijk gespeeld buiten op het plein. Het is
alweer ouderwets gezellig. We hopen dat iedereen weer snel gewend is in de nieuwe groep.
Lied van de week.
Groep 3/4: Zingen maakt blij
Groep 5/6: Met open armen
Groep 7/8: Het leven in mij
Zending: € 47,40
Fruit eten
In de pauze nemen de leerlingen vaak drinken en iets te eten mee. Wij zijn voorstanders van fruit i.p.v.
snoep. Wilt u dit wel (voor de onderbouw) meegeven in partjes. Dat geldt ook voor de lunch tijdens het
overblijven.
Rapporten.
Wilt u deze maand de rapporten (getekend) weer meegeven naar school.
Jarig
Op 11 augustus is meester Ligtenberg jarig geweest. Hij is 53 geworden en op 18 augustus was mevrouw
Jansen, onze schoolschoonmaakster, jarig. Zij is 44 jaar geworden. Beide van harte gefeliciteerd.
Leerlingenlijsten.
Wij willen, met uw toestemming, elke leerling een lijst met de namen, adressen en telefoonnummers van
de klasgenootjes meegeven. Zo kunnen ouders met elkaar contact opnemen om o.a. speelafspraken te
maken. Mocht u daar bezwaar tegen hebben met het oog op uw privacy, laat het ons dan voor maandag 30
augustus even weten.
Verhuizing.
In de zomervakantie kregen wij het bericht dat Elena Altink uit groep 7 is teruggegaan naar haar moeder
en oma in Amerika. Elena heeft bijna een jaar op onze school onderwijs gevolgd en daarbij goede
vorderingen gemaakt. Zij was een fijne leerling en beheerste de Nederlandse taal na 6 maanden al heel
goed. Wij danken de familie Altink voor het vertrouwen dat zij in onze school en ons team hebben en
wensen hen sterkte en Elena een goede toekomst en we hopen t.z.t. van haar terug te horen hoe het gaat
op haar nieuwe school.
Vakanties en vrije dagen.
Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie
21-02-2022 t/m 25-02-2022
Paasvakantie
15-04-2022 t/m di 19-04-2022
Koningsdag
27-04-2022
Meivakantie
27-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart
26-05-2022 + 27-05-2022
Pinksteren
06-06-2022 + 07-06-2022
Zomervakantie
18-07-2022 t/m 26-08-2022
Kleuters brengen.
Kleuters die dit schooljaar zijn begonnen, mogen deze week nog door één van de ouders naar binnen
worden gebracht. Vanaf maandag mogen zij voor schooltijd spelen met de andere kinderen op het
kleuterplein en gaan dan samen met de juf naar binnen.
Luizencontrole.
Volgende week dinsdagmiddag 31 augustus komen de moeders de leerlingen controleren. Wilt u a.u.b.
rekening houden met vlechten, gel, enz.
Met vriendelijke groeten en namens het team, G.A. Rosman / B. Ligtenberg

