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Onderwerpen:

Naschoolse sportactiviteit

Invalleerkracht groep 1, 2 en 3

Verkeersplein groep 4, 5 en 6





Gevonden voorwerpen survival run
WeCycle actie start week 42
Nieuwe leerlingen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Na de herfstvakantie gaan de sportmiddagen gewoon door, de onderwerpen zijn nog steeds niet
bekend!
Invalleerkracht groep 1, 2 en 3
Helaas heeft juf Anne Smit mij deze week telefonisch meegedeeld dat ze afzag van het invallen voor
groep 1, 2 en 3. Wij willen haar bedanken voor haar inzet op onze school. Voor juf Anne is nu juf Jenny
Hut in de plaats gekomen. Zij werkt in de week na de herfstvakantie nog op de vrijdagochtend, juf
Susanne gaat die donderdag zelf extra voor de groep. Op maandag 2 november is het verlof van juf
Roxanne voorbij en begint zij weer te werken voor groep 1, 2 en 3.
Verkeersplein groep 4, 5 en 6
Op maandag 26 oktober gaan de leerlingen van groep 4, 5 en 6 in Marum meedoen aan een praktische
verkeersles: het Verkeersplein. Dit is in samenwerking met twee andere scholen: De Springplank en De
Dorpel.
Gevonden voorwerpen survival run
Er is nogal wat kleding blijven liggen na de survival run. We hebben deze in de survivalschuur
uitgehangen. Komende zaterdag kunnen de kinderen/ ouders, die kleding kwijt zijn, deze ophalen. Na
zaterdag wordt de overgebleven kleding aan het Leger des Heils gedoneerd of weggegooid.
De survivalschuur bevindt zich tussen dorpshuis 'Oomkegast' en de voetbalvelden van v.v. Boerakker
in.

WeCycle actie week 42 t/m 46
Vanaf maandag 12 oktober t/m vrijdag 13 november staan er weer twee grote dozen in school klaar
waar u uw oude / kapotte elektrische apparaten kunt inleveren. Geen grote dingen (het moet door het
gat in het deksel passen, niet stiekem dit deksel er af halen!!) en geen vieze dingen met bijvoorbeeld
vet of vocht er nog in. Vanaf maandag 16 november zijn de dozen dicht omdat ze vanaf die dag kunnen
worden opgehaald.
Nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie komen er twee nieuwe leerlingen op ’t Jonkertje: Jarno Kajuiter komt bij ons in
groep 5 (hij komt van het Veenpluis in Zevenhuizen) en Swen Boonstrakomt in groep , hij is op 11
oktober 4 jaar geworden. We wensen ze alle twee heel veel plezier op onze school!
Met vriendelijke groet,
het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender oktober en november
12 oktober t/m 13 november
19 t/m 23 oktober
26 oktober
26 oktober

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

WeCycle actie (inleveren oude elektrische apparaten)
Herfstvakantie
Verkeersplein (groep 4, 5 en 6)
Naschoolse sportactiviteit

13.00 -14.00 uur
14.30-15.30 uur

Werkdagen Erika in week 44
Maandag hele dag
Donderdag hele dag (directiedag Westerwijs)
Vrijdag ochtend
Voor spoedgevallen en afspraken is het vaak prima mogelijk om buiten de genoemde dagen iets te
plannen of mij te bereiken.
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