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Onderwerpen:




Naschoolse sportactiviteit
Laatste Nieuwjaarswens en
toekomst
Bowling toernooi Marum




Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika is voor de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gegaan. Ze wordt vervangen door
meester Rense Dijk. Wij wensen hem veel plezier met de inval voor juf Monika. Maandag 15
januari is er Koningvoettrefbal. Dit is een leuk, intensief spel, kom allemaal meedoen!
Laatste Nieuwjaarswens en toekomst
Het team van ’t Jonkertje wenst u allemaal een goed en gezond 2018!
In juli zal de school definitief haar deuren sluiten, tegen die tijd zal er voor alle leerlingen een
goede plek op het vervolgonderwijs of op een andere basisschool gevonden zijn. Dit proces is
nu al volop in gang gezet: overleggen met andere scholen, onderzoeken afnemen bij diverse
leerlingen en vooral gesprekken met ouders over hun wensen voor het volgende jaar!
Bowling toernooi Marum
Kinderen die (met een zelf samengesteld team) mee willen doen met dit toernooi, kunnen zich
opgeven via het inschrijfpapier. Dit toernooi vindt niet onder schooltijd plaats, ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor het vervoer. Opgeven kan tot donderdag 18 januari! Voor vragen kunt u
bij juf Lidy terecht.
Oud papier
De indeling voor 13 januari is bekend en geregeld.
Kraampje inrichten
Het kraampje is aangepast en in winterse sferen gebracht. Het ziet er weer leuk uit, bedankt
Monika!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender januari, februari en maart 2018
13 januari
15 januari
22 januari
24 januari
??
1 februari
10 februari
12 februari
16 februari
21 februari
21 februari
24 februari
4 maart
10 maart

Oud papier ophalen
Naschoolse sportactiviteit (Koningvoettrefbal)
Klankbordgroep en afscheidscommissie
Start Nationale Voorleesdagen
MR vergadering
Afsluiting Nationale Voorleesdagen / Schoolkampioenschap Voorlezen
Oud papier ophalen
Naschoolse sportactiviteit (Spelletjes in het bos)
Rapporten mee
10 minuten gesprekken en portfoliogesprekken groep 4 t/m 7 (ouders en kinderen)
Verwijzingsgesprekken groep 8 (ouders en kinderen)
Start voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie
Oud papier ophalen
OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Vanaf 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur
19.30 – 21.30 uur
08.30 uur
??
??
Vanaf 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur
Vanaf 12.15 uur
Vanaf 12.15 uur

Vanaf 09.00 uur

16 maart
19 maart
21 maart
29 maart
30/3 t/m 2/4

Nationale Pannenkoekdag
Naschoolse sportactiviteit (Levend Ganzenbord)
Onderwijsdag ( leerkrachten voormalig Westerwijs): alle leerlingen vrij
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Paasweekend

11.30 – 12.30 uur
14.30 – 15.30 uur
Hele dag
Hele dag

Werkdagen Erika in week 3:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag (scholing)
Vrijdag hele dag
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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