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, 7 september 2021
Beste ouders/verzorgers,
De eerste twee weken zitten er weer op. We hebben in de groepen veel aandacht besteed aan het creëren
en houden van een goede sfeer. Dat doen we o.a. door in deze eerste ‘Gouden Weken’ veel samen te
werken, leuke spelletjes (energizers) te doen, heldere regels af te spreken en positief met elkaar om te
gaan. Ook deze week en volgende week gaan we hiermee door in alle groepen. Zo werken we samen aan
een goede basis voor weer een fijne sfeer in dit schooljaar.

Lied van de week / zending
Groep 3/4: Jakob en Esau (laatste twee coupletten)
Groep 5/6: Jakob en Esau
Groep 7/8: Eén grote familie
De zending heeft deze week € 40,20 opgebracht. Bedankt!

Reminder informatieavond 7 september
Vanavond worden de informatieavonden gehouden en we hopen u hier
op school te ontmoeten.
We hebben elke groep in een lokaal / ruimte ingedeeld.
Maatregelen i.v.m. Corona:

Lokalen informatieavond
groep 1/2 - kleuterlokaal
groep 3 - lokaal groep 3/4
groep 4 - lokaal boven
groep 5 - lokaal groep 5/6
groep 6 - kelder
groep 7 - lokaal groep 7/8
groep 8 - lokaal groep 7/8

- We hebben vanavond 1-richtingsverkeer in de school. Dit staat ook
met pijlen op de grond in de gang aangegeven. Iedereen kan
binnenkomen via de hoofdingang en dan naar het desbetreffende
lokaal of de kelder gaan.
- Na afloop van de eerste ronde gaat iedereen via de deur aan de
Klokkendijk bij groep 7/8 weer naar buiten.
- Op het plein is er dan koffie en we verzoeken u vriendelijk om ook buiten op het plein voldoende ruimte
te houden van elkaar.
- Bij de twee ronde gaan we ook weer via de hoofdingang naar binnen en er aan de Klokkendijk weer uit.
Kennismaking met Francien Sander van SMW (School Maatschappelijk Werk):
Vanavond komt Francien Sander zich in elke groep even voorstellen. Ze werkt bij Avedan Maatschappelijk Werk in Wierden en is voor verschillende scholen in de gemeente Wierden werkzaam
als schoolmaatschappelijk werker. Ze zal in het kort vertellen wat ze voor u of voor uw zoon/dochter kan
betekenen en hoe u met haar in contact kunt komen.
Ontruimingsoefening
Binnenkort willen we weer een ontruimingsoefening houden met de hele school. We vinden het
belangrijk om een ontruiming goed te oefenen, zodat we snel en rustig de snelste weg naar buiten weten
te vinden. Als uw zoon / dochter dus thuiskomt met het verhaal dat het alarm is afgegaan, dan weet u dat
het om een oefening ging.
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Vertrouwenspersoon
Binnen onze school is juf Smit vertrouwenspersoon. Zij heeft afgelopen week aan alle klassen een
bezoekje gebracht om hierover te vertellen. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen school
voor zowel ouders als leerlingen bij vertrouwelijke zaken. Denk hierbij aan zaken als pesten, vermoeden
van kindermishandeling en dergelijke. De leerlingen weten nu dat ze zich persoonlijk kunnen melden of
via een bericht in de ‘paarse brievenbus’ in de hal. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en
werkt, wanneer nodig, samen met de leerling aan een passende oplossing.
Heeft u als ouders zorgen om uw zoon/dochter dan is het belangrijk om dit eerst met de leerkracht te
bespreken. Hierbij kan de vertrouwenspersoon wel betrokken worden.
Vanuit het samenwerkingsverband is Henk Grit als externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Groep 8 en het Voortgezet Onderwijs (VO)
Voor de leerlingen van groep 8 is het een bijzonder jaar. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden
en er komen heel wat vragen op hen af. Naar welke VO-school ga ik volgend jaar? Hoe kies ik eigenlijk
een goede school? Welk niveau past het beste bij wat ik kan? Allemaal vragen waar we samen met u en
uw zoon/dochter dit jaar over na gaan denken tijdens een aantal contactmomenten. In de komende weken
worden eerst de preadviezen besproken met de leerlingen. De preadviezen gaan alleen over het niveau. In
principe is het zo dat de keuze voor een school bij uzelf en uw zoon/dochter ligt. Vanavond wordt dit op
de informatieavond van groep 8 (20.00 uur) verder uitgelegd.

GPS Speurtocht en Burendag
De activiteitencommissie en Midzomerfeest organiseert twee prachtige dagen op 24 en 25 september.
Het programma vindt u in de bijlage. Het is weer voor jong en oud! Let u er op dat opgave verplicht is?

Inloopochtenden
Volgende week woensdagmorgen en donderdagmorgen staan de inloopochtenden gepland. U kunt dan als
ouder weer even meekijken in de groep van uw zoon of dochter. We werken met blokken van een half uur
waarin maximaal 4 ouders gepland worden. Op deze manier kunnen we voldoende afstand houden.
U krijgt deze week een Parro-bericht om u daarvoor in te schrijven.

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