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vrijdag 20 november 2015

Onderwerpen:

Naschoolse sportactiviteit

Briefje ouderbijdrage OV

Terugblik zakelijke ouderavond




Fietsencontrole donkere dagen
Hulpouders oud papier lopen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat maandag hockey en voetbal doen met de kinderen die na schooltijd nog zin in een
leuke sportieve activiteit hebben!
Briefje ouderbijdrage OV
Afgelopen week heeft de Oudervereniging briefjes meegegeven aan de leerlingen over de
ouderbijdrage. Omdat sommige leerlingen nog wel eens vergeten om een briefje af te geven, hierbij
nog even deze mededeling!
Terugblik zakelijke ouderavond
Op dinsdag 17 november was de jaarlijkse zakelijke ouderavond. Een aantal ouders was verhinderd en
had zich voor deze avond afgemeld. Alle leerkrachten, bijna alle leden van de Oudervereniging en drie
ouders hebben samen een informatieve en leerzame avond gehad. Jammer dat niet meer ouders
hiervan hebben meegenoten!
Fietsencontrole donkere dagen
De verkeerscommissie is van plan om op woensdag 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 24 november een briefje mee als
herinnering aan deze actie. We hopen op deze manier bij te dragen aan de veiligheid van iedereen in
deze donkere maanden!
Hulpouders oud papier lopen
In december is de chauffeur Femko Ottema, lopers zijn Albert Smeding en Bert Bergsma.
Met vriendelijke groet,
het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender november en december
16 t/m 30 november
23 november
25 november
30 november
4 december
7 december
12 december
14 december
17 december
17 december

Tien minuten gesprekken op afspraak
Naschoolse sportactiviteit: Hockey en voetbal
Fietscontrole (verlichting)
Pietengym
Sinterklaasviering
Naschoolse sportactiviteit: Blikspuit
Oud papier lopen (F. Ottema, A. Smeding en B. Bergsma)
Naschoolse sportactiviteit: Speeltuin
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen vrij
Kerstviering

Werkdagen Erika in week 48
Maandag hele dag
Woensdagmiddag (temvergadering en Festival Passend Onderwijs)
Donderdagochtend (directie overleg Westerwijs)
Vrijdagochtend

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Diverse tijden
14.30-15.30 uur
Onder schooltijd
14.30-15.30 uur
14.30-15.30 uur
14.30-15.30 uur
Vrij om 12.00 uur
Tijd volgt

Voor spoedgevallen en afspraken is het vaak prima mogelijk om buiten de genoemde dagen Erika te
bereiken of een afspraak te plannen.--+
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