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Oud papier
Kraampje inrichten
Tot ziens in 2018!

Beste ouder(s), verzorger(s),
Juffennieuws
Na de kerstvakantie zal juf Roxanne een dagdeel per week komen om juf Lidy te ondersteunen
op het gebied van de IB taken. We vinden dit heel fijn omdat juf Roxanne ook heel veel weet
over de manier waarop wij werken. En natuurlijk ook omdat ze de leerlingen en ouders hier al
heel goed kent.
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.
Bericht van de Oudervereniging
In 2015 werd Aukje benaderd door de Oudervereniging van O.b.s. ‘t Jonkertje en voor ze het
doorhad , was ze onderdeel van het team.
Het was met name Aukje haar taak om de lijst, voor het ophalen van oud papier iedere 2e
zaterdag van de maand, rond te krijgen. Een hele kluif, op een school met een kleiner wordend
aantal leerlingen en dus minder ouders die kunnen en/of willen. Maar door haar duidelijke en
heldere aanpak, heeft ze deze klus tot de afgelopen maand telkens geklaard. En dankzij de
financiële bijdrage van het oud papier, kunnen dit jaar alle activiteiten ZONDER ouderbijdrage
plaatsvinden. Wel een applausje waard dus!!!
Daarnaast verzorgde Aukje tijdens iedere activiteit de nodige boodschappen en deed ze vele
werkzaamheden die daarnaast nog nodig waren. Denk aan koffie zetten, school aankleden voor
de activiteit en alles weer opruimen, vrijwilligers benaderen voor Sinterklaas of Kerst, etc. De
praktische Aukje had alles altijd in een mum van tijd geklaard.
Was er vervoer nodig voor een schoolactiviteit, dan was de kans groot dat “taxi” Aukje
klaarstond. Moest er hulp komen bij een knutselactiviteit, dan hielp Aukje waar nodig. Kortom:
hulp die straks zeker weten zeer gemist zal worden …
Aukje, we wensen jou en je gezin heel veel geluk in jullie nieuwe thuis/Heimat in Duitsland.
Maar met iemand die zo goed kan aanpakken als jij, Aukje, komt dat vast wel goed!
Oud papier
De indeling voor 13 januari is bekend en al geregeld.
Kraampje inrichten
Na de vakantie zal het kraampje weer aangepast worden aan het dan geldende thema.

Tot ziens in 2018!
We wensen iedereen een fijne vakantie, prettige Kerstdagen en een heel goed en gezond
2018!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender december 2017 en januari 2018
23 december
7 januari
13 januari

Start Kerstvakantie
Einde Kerstvakantie
Oud papier ophalen

Werkdagen Erika in week 2 :
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag
Vrijdag hele dag
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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.
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