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Nieuwsbrief 14
Onderwerpen:
 Kerstviering
 Leerlingennieuws
 Juffennieuws

vrijdag 15 december 2017




Indeling groepen vanaf januari 2018
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),

Kerstviering
Woensdag gaan we voor de laatste keer (samen met EMM) Kerst vieren. Het thema is “Glitter
and Glamour”! Om 17.00 uur is de opening en daarna start de wandeling. Dit jaar is er een koud
buffet en soep, niemand hoeft deze keer eten aan te leveren. Dit laatste jaar gaan we samen
wandelen, eten en genieten van elkaars gezelschap!
Leerlingennieuws
Na de kerstvakantie verhuist de familie Turksema definitief naar Duitsland. We zullen Elbert,
Roel en Bart erg missen, natuurlijk zullen we Roelf en Aukje ook missen! We wensen de
jongens veel succes op hun nieuwe scholen en de ouders met hun bedrijf!
Na de kerstvakantie gaat Marwin Kajuiter “verhuizen” naar een nieuwe school: De Poolster in
Nieuw Roden. We wensen hem heel veel plezier en veel nieuwe vriendjes op deze school!
Juffennieuws
Zoals jullie al wisten heeft juf Lidy haar enkel gebroken. Helaas moest ze donderdag 14
december toch een operatieve ingreep hiervoor hebben. In hoeverre zij deze enkel de komende
weken weer kan belasten is nog niet duidelijk. Tot de kerstvakantie hebben we met het team de
inval voor (bijna) alle ochtenden geregeld. Op deze manier kunnen de leerlingen van groep 7 de
lessen boven blijven volgen en krijgen ze geen wisselende, onbekende leerkrachten. Voor na
de kerstvakantie is op dit moment nog niet duidelijke hoe we het in gaan vullen. Wel proberen
we ook vervanging van een deel van de IB taken van Lidy te vervangen.
Indeling groepen vanaf januari 2018
Hoewel er een aantal leerlingen van school gaat, blijft de groepsindeling zoals hij nu is. Waar
weinig leerlingen zitten, kan de leerkracht worden ingezet voor andere taken, zodat alle
leerkrachten ongeveer gelijk belast worden.
Oud papier
De indeling voor 13 januari komt volgende week.
Kraampje inrichten
Het kraampje is nu weer in Kerstsfeer ingericht! Heel sfeervol gedaan!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender december 2017 en januari 2018
20 december
23 december
7 januari
13 januari

Kerstviering in samenwerking met EMM
Start Kerstvakantie
Einde Kerstvakantie
Oud papier ophalen (informatie volgt)
Werkdagen Erika in week 51:
Maandag hele dag
Woensdagmiddag/avond
Vrijdag hele dag
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17.00 –± 21.00 uur

Vanaf 09.00 uur

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

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

