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Onderwerpen:

Naschoolse sportactiviteit

Speelgoed mee groep 1, 2 en 3

Spelen in de pauzes




WC rollen sparen en meenemen
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!
Speelgoed mee groep 1, 2 en 3 op maandag 30 november
We werken in groep 1, 2 en 3 (net als in de andere groepen) met groepsdoelen en persoonlijke doelen.
Dit doen we in het kader van 'Voortdurend Verbeteren': hier hebben de leerkrachten op de

ouderavond uitgebreide informatie over gegeven.
De kinderen van groep 1,2,3 hadden deze week als groepsdoel “Wij zijn stil op de gang als we naar
binnen gaan na het buitenspelen”. Ze moesten zes stickers verdienen om hun doel te behalen. De
beloning (spelen met zelf meegebracht speelgoed) hebben de kinderen van te voren zelf bedacht.
Het is gelukt om het groepsdoel te halen en daarom mogen zij aanstaande maandag 30 november
speelgoed mee naar school nemen. Hier gaan ze aan het einde van de middag mee spelen.
Spelen in de pauzes
In de teamvergadering hebben we het “ruwe” spelen op het grasveldje nogmaals aan de orde gesteld.
Het team is tot de volgende conclusie gekomen:

Jongens (en meisjes natuurlijk ook) houden soms van wilde, fysieke spelletjes

Hiervoor wijzen we één plekje op het plein aan: het grasveldje naast het klimtoestel

De naam “beukveldje” vinden we niet passend, dit kan de suggestie wekken dat je op elkaar in
mag “beuken”

We introduceren daarom deze week het stoeiveldje, waar stoeien is toegestaan

We bespreken met de leerlingen wat stoeien is

De “Stop, houd op” regel geldt ook hier, de pleinwacht kan helpen bij problemen hiermee

Het veldje kan niet worden gebruikt bij nat weer.
Een aantal van deze punten zijn niet nieuw en gelden eigenlijk gedurende de hele schooldag.
Kortom: wie dat leuk vindt, moet kunnen stoeien om op die manier zijn of haar energie kwijt te raken in
de korte pauzes die we hebben. De regels moeten hierbij voor iedereen duidelijk zijn en de
pleinwachten houden in de gaten of iedereen zich hier aan houdt.
WC rollen sparen en meenemen
Voor het knutselen hebben we weer heel veel wc rollen nodig. Wilt u ons helpen sparen?
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
30 november
4 december
7 december
12 december
14 december
17 december
17 december

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Pietengym
Sinterklaasviering
Naschoolse sportactiviteit: Blikspuit
Oud papier lopen (F. Ottema, A. Smeding en B. Bergsma)
Naschoolse sportactiviteit: Speeltuin
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen vrij
Kerstviering

14.30-15.30 uur
14.30-15.30 uur
14.30-15.30 uur
Vrij om 12.00 uur
Tijd volgt

Werkdagen Erika in week 49
Maandag hele dag (scholing Voortdurend Verbeteren op teamniveau in Urk)
Dinsdagochtend
Vrijdag hele dag
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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