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Naschoolse sportactiviteit
Juffennieuws
Start Nationale Voorleesdagen





Bowling toernooi Marum
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Op maandag 22 januari is er geen naschoolse sportactiviteit.
Juffennieuws
Veel ziekte de laatste week, dat is natuurlijk ook niet echt vreemd met een landelijke griepepidemie!
Juf Amy heeft momenteel aan beide schouders peesontstekingen en moet rust houden. Juf Nanda
heeft oorontsteking / bijholteontsteking / luchtwegontsteking en is al aan haar tweede “kuurtje” bezig.
Juf Lidy gaat langzaam vooruit, komende week zal er weer gekeken worden hoe haar herstel vordert.
Juf Jeanet gaat volgende week een driedaagse Rots & Water training volgen.
Er zijn ondertussen al heel wat invalmeesters en – juffen de school ingewandeld. Voor volgende week
lijkt het ook weer helemaal te lukken! Als er geen invallers beschikbaar zijn lossen we het op door de
groepen bij elkaar te zetten. We proberen te voorkomen dat we de kinderen naar huis moeten sturen,
tot nu toe is dat ons nog gelukt!
Start Nationale Voorleesdagen
Woensdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen. We starten dan ’s ochtends om 08.30 uur
met het voorlezen van een prentenboek dat landelijk centraal staat. Verder gaan we deze weken extra
werken aan lezen en voorlezen: we organiseren dan het Voorleeskampioenschap van ’t Jonkertje. De
finale hiervan vindt plaats op donderdag 1 februari van 11.30 – 12.15 uur. Hierbij hopen we op veel
publiek!
We willen het middendeel graag leuk aankleden, hiervoor hebben we veel (knuffel) dieren nodig! Zou
iedereen volgende week maandag en dinsdag zoveel mogelijk knuffeldieren mee naar school willen
nemen? Dan kunnen we dinsdagmiddag de school versieren voor de start van de Nationale
Voorleesdagen.
De knuffels moeten dan wel een weekje op school “logeren”. Op 1 februari (bij het
Voorleeskampioenschap van ’t Jonkertje) sluiten we deze dagen af en mogen alle dieren weer mee
naar huis.
Bowling toernooi Marum
Leuk, we gaan met drie teams bowlen! Dit is zaterdag 27 januari om 11.10 uur in de Kruisweg in
Marum. We wensen de kinderen veel plezier! De rekening voor het bowlen wordt door school betaald.
Oud papier
De indeling voor 10 februari 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
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Jonkerkalender januari, februari en maart 2018
13 januari
15 januari
22 januari
24 januari
1 februari
10 februari
12 februari
14 februari
16 februari
21 februari
21 februari
24 februari
4 maart
10 maart
16 maart
19 maart
21 maart
29 maart
30/3 t/m 2/4

Oud papier ophalen
Naschoolse sportactiviteit (Koningvoettrefbal)
Klankbordgroep en afscheidscommissie
Start Nationale Voorleesdagen
Afsluiting Nationale Voorleesdagen / Schoolkampioenschap Voorlezen
Oud papier ophalen (is geregeld)
Naschoolse sportactiviteit (Spelletjes in het bos)
Stakingsdag noordelijke provincies
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 (is geregeld)
Nationale Pannenkoekdag
Naschoolse sportactiviteit (Levend Ganzenbord)
Onderwijsdag ( leerkrachten voormalig Westerwijs): alle leerlingen vrij
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Paasweekend

Vanaf 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur
19.30 – 21.30 uur
08.30 uur
11.30 – 12.15 uur
Vanaf 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur

Vanaf 12.15 uur
Vanaf 12.15 uur

Vanaf 09.00 uur
11.30 – 12.30 uur
14.30 – 15.30 uur
Hele dag
Hele dag

Werkdagen Erika in week 4:
Maandag hele dag
Woensdagochtend
Donderdag of vrijdag (hangt af van een andere afspraak) 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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