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Onderwerpen:
 Naschoolse sportinstuif
 IEP eindtoets
 Cultureel erfgoed





Sprookje Tolbert
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Volgende week is de studiedag en is er natuurlijk geen naschoolse sportinstuif door juf Monika.
IEP eindtoets
In april maken de leerlingen van groep 8 ieder jaar een eindtoets. Dit jaar maken ze niet de
Eindcito, maar de IEP eindtoets (ICE Eindtoets Primair onderwijs). Deze toets geeft dezelfde
informatie als de Eindcito en is ook landelijk genormeerd.
Cultureel erfgoed
Ook dit jaar gaan alle leerlingen van onze school weer kennismaken met een stukje van ons
cultureel erfgoed. Binnenkort gaan we van start met groep 3, 4 en 5.
Sprookje Tolbert
Jaarlijks gaan alle leerlingen in het kader van culturele vorming een aantal voorstellingen
bezoeken. In december staat het Sprookje op de agenda: deze keer is het op donderdag 14
december. De voorstelling begint om 08.15 uur in de Postwagen in Tolbert. We vertrekken om
07.55 van school. Alle leerlingen graag om 07.50 uur aanwezig!!
Oud papier
Voor 9 december staan de volgende namen op papier: chauffeur Derk Jonkman, lopers Jitze
Zuidema, Albert Warnders, Chantal Pijpker.
Kraampje inrichten
Het kraampje is helemaal in herfstsferen! Heel leuk, het ziet er weer gezellig uit! Bedankt,
Monika en Monique!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender november en december 2017
27 november
4 december
9 december
11 december
13 december
14 december
20 december

Teamscholing, leerlingen de hele dag vrij
Sinterklaas op bezoek (’s middags spelletjesmiddag)
Oud papierophalen: Derk Jonkman, Jitze Zuidema, Albert Warnders, Chantal Pijpker
Cultureel erfgoed: Geknipt voor de kerk (groep 3,4 en 5)
Kerstcrea (vervoer nodig)
Sprookje Tolbert (vervoer nodig)
Kerstviering

09.30-12.00 uur
Vanaf 09.00 uur
08.30-12.15 uur
07.50 op school
Tijd volgt

Werkdagen Erika in week 48:
Maandag hele dag
Donderdagochtend
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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