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Onderwerpen:

Naschoolse sportactiviteit

Juffennieuws voor groep 1, 2 en 3




WeCycle actie tot week 47
Voorlichtingsavonden groep 8

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika heeft voor de komende weken de sportactiviteiten weer gepland. In het kader van minder
papier gebruiken hebben we afgesproken dat de leerlingen hierover geen briefje meer mee krijgen. Op
school hangen twee grote posters waarop de activiteiten vermeld staan. Ook zetten we elke week op
de nieuwsbrief wat er op het programma staat. Op de website en in deze nieuwsbrief vermelden we
alvast het programma tot de Kerstvakantie.

2 november
Levend Risk

9 november
Bunkertrefbal

16 november
Acrogym

23 november
Hockey en voetbal

30 november
Pietengym

7 december
Blikspuit

14 december
Speeltuin
Juffennieuws voor groep 1, 2 en 3
Op maandag 2 november is het verlof van juf Roxanne voorbij en begint zij weer te werken voor groep
1, 2 en 3. De verdeling voor de hele week zal dan als volgt zijn: maandag juf Roxanne, dinsdag en
woensdag juf Susanne, donderdag en vrijdagochtend juf Roxanne.
Nog even ter informatie: de komst van een nieuwe leerling die ik in de vorige nieuwsbrief voor groep 1
aankondigde is voorlopig uitgesteld.
WeCycle actie week tot 47
Nog twee weken te gaan voor de WeCycle actie!! Er kan nog heel veel in de dozen, wilt u nog eens
door de schuur lopen en aan buren / familie / vrienden vragen of er nog kapotte elektrische apparaten
zijn? Tot en met vrijdag 13 november staan er weer twee grote dozen in school klaar waar u uw oude /
kapotte elektrische apparaten kunt inleveren. Nog even de regeltjes: 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.
Voorlichtingsavonden groep 8
Voor de avond die op De Springplank in Marum georganiseerd zal worden is tot op heden nog
onvoldoende animo. Wilt u hier nog voor inschrijven, dan kan dit nog tot maandag 2 november!
Een aantal voorlichtingsavonden die door RSG de Borgen zou worden georganiseerd, is afgelast.
Hierover kunt u meer lezen in één van de bijlagen.
Met vriendelijke groet,
het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender november
12 oktober t/m 13 november
2 november
9 november
14 november

WeCycle actie (inleveren oude elektrische apparaten)
Naschoolse sportactiviteit: Levend Risk
Naschoolse sportactiviteit: Bunkertrefbal
Oud papier ophalen

14.30-15.30 uur
14.30-15.30 uur

Werkdagen Erika in week 45
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag (directiedag Westerwijs en Penta Primair)
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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