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vrijdag 13 november 2015

Onderwerpen:

Naschoolse sportactiviteit

WeCycle een succes!

Tien minuten gesprekken




Hulpouders oud papier lopen
Fietsencontrole donkere dagen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat maandag Acrogym doen met de kinderen die na schooltijd nog zin in een leuke
sportieve activiteit hebben!
WeCycle actie een succes!
Na het tellen van de ingeleverde kapotte apparaten kwamen we uit op 91 stuks! Genoeg om weer een
leuk cadeau aan te vragen, daarvoor moet je minimaal 75 hebben. Iedereen heel erg bedankt voor het
inleveren!
Tien minuten gesprekken
In nieuwsbrief 9 had ik al aangekondigd dat er in november gesprekken op afroep zijn. Hoe werkt dit
precies?

U vindt het nodig om met de leerkracht(en) de vorderingen van uw kind(eren) te bespreken?
Maak een afspraak voor een moment dat u beide goed uitkomt.

De leerkracht vindt het nodig om met u in gesprek te gaan over uw kind(eren): zij zal u bellen
of aanspreken om een afspraak te maken voor een gesprek.
Deze gesprekken hoeven niet beslist op één dag of op een bepaalde dag plaats te vinden, als ze maar
in de maand november zijn afgerond. U krijgt deze keer geen rooster waarop iedereen staat vermeld,
omdat niet iedereen voor een gesprek in aanmerking hoeft te komen. Heeft u hier nog vragen over,
mail deze dan naar Erika.
Hulpouders oud papier lopen
Om zoveel mogelijk oud papier (= geld) in te zamelen hebben we de hulp van alle ouders nodig. Over
de indeling van de hulpouders heeft u deze week een lijst ontvangen. Vanaf nu wordt ook op de
nieuwsbrief vermeld wie er aan de beurt zijn. Voor deze keer natuurlijk wel heel kort dag, maar
volgende maand zal dit er eerder op staan. In november is de chauffeur R. Turksema, lopers zijn J.
Zuidema en G. Luders. We hopen op deze manier te voorkomen dat mensen het vergeten als ze aan
de beurt zijn.
Fietsencontrole donkere dagen
De verkeerscommissie is van plan om op woensdag 18 of 25 november alle fietsen van de leerlingen
te controleren, het gaat hierbij met name om de verlichting. De zichtbaarheid van de kinderen in deze
donkere maanden kan natuurlijk ook worden vergroot door het dragen van licht gekleurde kleding of
kleding met reflecterende accenten. De leerlingen krijgen dinsdag 17 of dinsdag 24 november een
briefje mee waarin de actie nog een keer wordt aangekondigd.
We hopen dat deze actie bijdraagt aan de bewustwording in deze donkere maanden, bij zowel ouders
als kinderen!
Met vriendelijke groet,
het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender november
14 november
16 november
17 november
18 november ?
16 t/m 30 november
23 november
25 november ?
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jonkertje@westerwijs.nl

Oud papier lopen (de heren Turksema, Zuidema en Luders)
Naschoolse sportactiviteit: Acrogym
Zakelijke ouderavond
Fietscontrole (verlichting)
Tien minuten gesprekken op afspraak
Naschoolse sportactiviteit: Hockey en voetbal
Fietscontrole (verlichting)

14.30-15.30 uur
20.00 uur
Onder schooltijd
Diverse tijden
14.30-15.30 uur
Onder schooltijd

Werkdagen Erika in week 47
Maandag hele dag
Dinsdagochtend (directiescholing Westerwijs)
Vrijdag hele dag
Voor spoedgevallen en afspraken is het vaak prima mogelijk om buiten de genoemde dagen mij te
bereiken of een afspraak te plannen.
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