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, 31 augustus 2021
Beste ouders/verzorgers,
We zitten alweer helemaal in het schoolritme alsof er geen zomervakantie is geweest. Het schooljaar is
weer opgestart en we hopen elkaar volgende week dinsdag weer te ontmoeten op de informatieavonden.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de groepen, over contact met de groepsleerkracht en verder
herhalen we een aantal ‘afspraken’ over o.a. het veilig gebruik van de parkeerplaats. De bouw van het
nieuwe leerplein ligt mooi op schema en deze week is er tapijt en een pvc-vloer in de nieuwe ruimtes
gelegd. Het ziet er prachtig uit! Momenteel zijn we met het team druk bezig met het maken van plannen
voor de inrichting van de nieuwbouw. Al met al zijn we dankbaar voor een goede start!
Lied van de week.
Groep 3/4: Jakob en Esau
Groep 5/6: God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Groep 7/8: Herder van mijn hart
De zending heeft deze week € 32,55 opgebracht. Bedankt!
Welkom!
Deze week is Mathilde Dam Wichers, het zusje van Maurice en Madelon, in groep 1 begonnen. We heten
haar van harte welkom en wensen haar een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Reminder informatieavond 7 september a.s.
Via de agenda in Parro kunt u uw voorkeur aangeven voor de eerste ronde (start 19.00 uur) of de tweede
ronde (start 20.00 uur). Er zijn al veel reacties binnen, maar we missen er nog een aantal. Hierbij een
vriendelijk verzoek om op korte termijn nog even te reageren. Alvast bedankt.
Ouders van leerlingen van groep 7/8 hoeven niet te reageren. De ouders van groep 7 staan om 19.00 uur
ingepland en de ouders van groep 8 om 20.00 uur.
Fysio en logopedie
Ook dit jaar wordt er weer fysio en logopedie op school verzorgd. Hierbij de namen van de logopediste en
de fysiotherapeuten die aan onze school verbonden zijn:
Logopedie Direct
Iris Wemekamp
(donderdag en vrijdagochtend)

Fysio Sterk
Mieke Dijkstra (dinsdag)
Iris Schreur (donderdag)

Leerlingenlijsten.
Aan het einde van deze week worden de leerlingenlijsten meegegeven naar huis. De wijzigingen die zijn
doorgegeven, zijn verwerkt.
Luizencontrole.
Maandagmiddag heeft de luizencontrole plaatsgevonden. We zijn helaas niet luizenvrij, want in de
groepen 1, 3 en 6 zijn luizen geconstateerd. Misschien kunt u als ouder met kinderen in een van deze
groepen de komende tijd uw zoon/dochter even goed blijven controleren?
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Contact via Parro of mail
Naast de mail wordt er goed en dankbaar gebruik gemaakt van de Parro-app. Om ervoor te zorgen dat de
communicatie goed verloopt, willen we u vragen om berichten naar alle leerkrachten te sturen die bij een
combinatiegroep vermeld staan.
U kunt uw berichten/vragen op elk moment naar ons appen of mailen, maar we zijn in principe alleen
bereikbaar op onze werkdagen. Wilt u er a.u.b. rekening mee houden dat u een reactie krijgt op de
eerstvolgende werkdag van de leerkracht?

Groepsverantwoordelijkheid
In onderstaand schema ziet u in het blauw staan welke leerkracht verantwoordelijk is voor welke groep en
wie u voor uw zoon/dochter kunt benaderen met vragen.

leerkracht

werkdagen

Mail-adres

groep 1

juf Baan

ma – di – wo

lbaan@notter-zuna.nl

groep 2

juf Kamphuis

ma – do – vr

akamphuis@notter-zuna.nl

juf Gerritsen

di – wo – do

igerritsen@notter-zuna.nl

groep 3

juf Koster

ma – di – wo

jkoster@notter-zuna.nl

groep 4

juf Janssen

di – do – vr

mjanssen@notter-zuna.nl

juf Smit

ma – do

esmit@notter-zuna.nl

groep 5

meester Nijkamp

ma – di – wo – do – vr

lnijkamp@notter-zuna.nl

groep 6

juf Kelder

ma – di – do

hkelder@notter-zuna.nl

groep 7/8

juf Mollink

ma – di – wo – do

wmollink@notter-zuna.nl

meester Ligtenberg

ma.mo – vr.mo

dir@notter-zuna.nl

meester Rosman

do.mo

dir@notter-zuna.nl

juf Janssen

vr.mi

mjanssen@notter-zuna.nl

Juf Smit

ma – di – do

esmit@notter-zuna.nl

IB

Ziekmelding / afwezigheid
Wilt u ziekmeldingen ook altijd telefonisch doorgeven a.u.b. op tel.nr. (0548) 518988.
Wilt u ook andere afspraken (orthodontist, tandarts enz.) tijdig doorgeven aan de groepsleerkrachten?
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Fietsenstalling
Fietsen moeten in de fietsrekken gezet worden. Het laatste vak (het dichtst bij de Kindertuin) is voor de
leerkrachten en leidsters van de Kindertuin. Hierin mogen geen fietsen van leerlingen staan.
Veilig gebruik van de parkeerplaats
Om de veiligheid op de parkeerplaats zo hoog mogelijk te houden, herhalen we nog een aantal vaste
afspraken met betrekking op het halen en brengen:
- De kleuters moeten altijd opgehaald worden bij het hek.
- De parkeerplaats is door een witte lijn verdeeld in twee gedeeltes. De achterste helft (bij het plein)
mag niet gebruikt worden voor het halen en brengen van kinderen. Auto’s moeten dus vóór de
witte lijn blijven.
- Wanneer u de parkeerplaats oprijdt, houdt u dan a.u.b. rechts aan (de rijrichting volgen).
- U kunt om de beukenhaag rijden om de parkeerplaats te verlaten. Hiervoor zijn achter het
beukenhaagje 4 parkeerplekken vrijgehouden. Het is de bedoeling dat dit een vrije doorgang
blijft. Hier mogen geen auto’s geparkeerd worden.
- Als u wilt parkeren kunt u een parkeerplek zoeken evenwijdig aan de evenementenweide.
Let bij het wegrijden alstublieft heel goed op kinderen die over de parkeerplaats lopen.
Wilt u opa’s / oma’s /oppassers die uw kind komen halen ook van deze afspraak op de hoogte stellen?
Alvast bedankt voor de medewerking!

Met vriendelijke groeten en namens het team, G.A. Rosman / B. Ligtenberg

