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Studiedagen leerkrachten
Inschrijfformulier
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
De naschoolse sportinstuif gaat dit jaar weer van start. Niet elke week, omdat de animo hiervoor
te klein werd. Volgende week komt juf Monika overleggen hoe we het aan gaan pakken. Voor
maandag 18 september staat de eerste sportinstuif in elk geval weer gepland.
Feestweek
In Jonkersvaart barst de feestweek weer los!! Op woensdag is er een leuke activiteit voor de
jeugd: hier mogen natuurlijk ook broertjes en zusjes en leerlingen uit andere dorpen aan mee
doen: allemaal even opgeven dus! Nog zoiets leuks waar ook alle leerlingen aan mee kunnen
doen is de talenten show die volgende week zaterdag op het programma staat. Het programma
stuur ik ook als bijlage mee, hier kunt u zien waar de kinderen zich op kunnen geven. Ook
ouders zijn op woensdag en zaterdag van harte uitgenodigd door EMM.
Freerunning
Op 14 september gaan alle leerlingen meedoen aan een clinic Freerunning. Voor alle kinderen
is er op hun eigen niveau een clinic. Dit vindt plaats in Sporthal De Leegens in Grootegast.
Hiervoor hebben we nog vervoer nodig. Zou u zich op willen geven bij de leerkracht van uw
kind?
Omgekeerde 10 minutengesprekken
In de eerste mail van dit schooljaar werd woensdag 13 september genoemd als datum voor
deze gesprekken. Nu valt dit samen met een activiteit van EMM, daarom hebben wij besloten
om deze gesprekken een week uit te stellen. Zijn er bijzonderheden die we zo snel mogelijk
moeten weten, laat ons dat dan wel komende week even weten: telefonisch of even voor of na
schooltijd met de leerkracht overleggen kan altijd. Het rooster voor woensdag 20 september
vindt u in de bijlage.
Studiedagen leerkrachten
Dit jaar is er één verplichte studiedagen binnen Stichting Westerwijs. Verder zijn er op
schoolniveau nog twee studiemiddagen en één studiedag gepland. De leerlingen zijn op deze
momenten vrij.
Noteert u de data vast in uw agenda?
27-11-2017
21-03-2018
29-03-2018
26-06-2018
20-07-2017

studiedag team
bovenschoolse studiedag
studiedag team
studiemiddag team
bovenschoolse margedag

Inschrijfformulier
Alle leerlingen hebben een inschrijfformulier in een envelop mee naar huis gekregen. Wilt u dit
formulier ondertekend op school inleveren? Het is een formaliteit, waaruit blijkt dat u als ouders
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het met de overplaatsing na de fusie eens bent. De leerlingen blijven gewoon gedurende het
jaar op ’t Jonkertje, tenzij er samen tot iets anders besloten wordt!
Oud papier
Voor 9 september staan de volgende namen op papier: Rolf Turksema, Derk Jonkman, Jitze
Zuidema en Bonne Smeding.
Kraampje inrichten
Er is een schema waarop de thema’s vermeld staan. Ik stuur dat mee als bijlage, zodat u kunt
intekenen op een thema dat u aanspreekt. Zodra bekend is wie zich hiervoor in gaan zetten,
plaats ik het weer op de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender september en oktober 2017

9 september
14 september
20 september
21 september
21 september
4 oktober
4 oktober
5 oktober
12 oktober
14 oktober
21 oktober

Oud papier (Rolf Turksema/Derk Jonkman/Jitze Zuidema/Bonne Smeding)
Freerunning (Sporthal De Leegens in Grootegast)
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Informatieavond groep 3, 4 en 5
Informatieavond groep 6, 7 en 8
Dierendag
Start Kinderboekenweek
Survivaltocht Boerakker
Afsluiting Kinderboekenweek
Oud papier (EllertJan Pijpker/Dennis Benedictus/André Kajuiter/Dennis Melessen)
Start herfstvakantie

Vanaf 09.00 uur
Vanaf 13.00 uur
Vanaf 12.30 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
08.30 – 09.00 uur
??
??
??
Vanaf 09.00 uur

Werkdagen Erika in week 37:
Maandag hele dag (studiedag directies en intern begeleiders)
Dinsdagmiddag
Vrijdag hele dag
Voor spoedgevallen en afspraken is het heel goed mogelijk om buiten de genoemde dagen
Erika te bereiken of een afspraak te plannen.
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